
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਇੁੱ ਕੋ-ਇੁੱਕ ਵਵਵਿਆਨਕ ਸਫਲਤਾ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਅਤੇ ਸਾਡੀਆਮ ਵ ੰਦਿੀ ਵਵੁੱਚਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾਇਕੋ-ਇੁੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ
ਟੀਕੇ ਲਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰੋ।

ਮੈਨ ੰ ਟੀਕਾ ਵਕਉਂਲਿਵਾਉਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਝ ੰ ਡਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆਕੀਹੈ ਅਤੇਇਹ ਮਹੁੱ ਤਵਪ ਰਨ ਵਕਉਂਹੈ?

COVID-19 ਦੀ ਲਾਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਬਮਾਰ ਅਤੇ
ਵਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ
ਵਵੁੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਿੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਦੀ
ਕਮੀ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੁੱਚ ਵਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮ ਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਫੇਫਵਿਆਂ
ਅਤੇ ਵਦਲ ਨ ੰ ਨ ਕਸਾਨ। ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ COVID-19 
ਮਰੀ ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਜੋ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਿ-ਿਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵ ੰਦਿੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਵੁੱਚ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੁੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ ਝ ੰਡ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਰੋ ਾਨਾ ਵ ੰਦਿੀ ਵਵੁੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬਾਰਾ
ਖੋਲਹਣਾ, ਵਪਆਵਰਆਂ ਨ ੰ ਜੁੱ ਫੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਮਲਣ ਲਈ 70-80% ਆਬਾਦੀ
ਨ ੰ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।

ਮੈਨ ੰ ਟੀਕਾ ਲੁੱ ਿਣ ਤੋਂਬਾਅਦ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਬਣਨ ਵਵੁੱਚ
ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂਲੁੱ ਿੇਿਾ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆਦੇਣ ਲਈਦ ਜੀ ਖ ਰਾਕ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ
ਠੀਕ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲਾਿ-ਿਰਸਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੰ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ
ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆਸੀ।

ਵੈਕਸੀਨ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਟੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਾਇਰਸ
ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਲਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵੁੱਚਆਉਂਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ COVID-
19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਦੇ ਬਾਅਦਵੀ ਮੈਨ ੰ ਮਾਸਕਪਵਹਨਣਾ ਅਤੇ
ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣੀਪਵਿੇੀ?
ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵ ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ।

ਕੀ ਵਕੈਸੀਨਜਲਦਬਾ ੀ ਵਵੁੱ ਚ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਿਈ ਸੀ?
ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਵਡਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ
ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੰ ਤਕਨੀਕੀ
ਤਰੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਉਂਵਕ
ਮਨ  ਰੀ ਦੇ ਿੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਨ ੰ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਰਬਿ-ਮੋਹਰਾਂ) ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਵਿਆਸੀ।

ਕੀ ਮਾਿੇਪਰਭਾਵ ਹ ੰ ਦੇਹਨ?

COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕੇ
ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਝ ਵਦਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਿੇ
ਪਰਭਾਵ ਹਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਵੁੱਚ ਦਰਦ, ਵਸਰ-ਦਰਦ, ਅਤੇ
ਬ ਖ਼ਾਰ/ਠੰਡ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ
ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਿੇੀ।

ਕੀ ਵਕੈਸੀਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹ?ੈ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹੈ। ਲੁੱ ਖਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਟੀਕਾ
ਲਿਵਾ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਸਾਵਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਕਾ
ਤ ਹਾਡੇDNA ਨ ੰ ਬਦਲਨਹੀਂਸਕਦਾ।

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਵਾਂ, ਕਮ ੋਰ
ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਭਾਵੇਂ ਤ ਹਾਨ ੰ ਪਵਹਲਾਂ COVID-19 ਸੀ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ
ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਿੀ। ਕੀ COVID-19 ਦ ਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੰ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਮੈਨ ੰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਸੀ।ਕੀ ਮਨੈ ੰ ਵਫਰ ਵੀ ਟੀਕਾ
ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

19toZero ਦੇ ਸਮਰਥਨਦੇ ਮੌਵਕਆਂਬਾਰੇਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀਲਈ, ਵਕਰਪਾਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕਕਰ:ੋ info@19tozero.ca
ਟੀਕੇਬਾਰੇਨਵੀਨਤਮਜਾਣਕਾਰੀਲਈ, ਇਸਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: canada.ca/covidvaccine 
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COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਟੀਕਾਕਰਨਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਅਤੇ ਸਾਡੀਆਮ ਵ ੰਦਿੀ ਵਵੁੱਚਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾਇਕੋ-ਇੁੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ

ਟੀਕੇ ਲਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰੋ।

ਮੈਨ ੰ ਟੀਕਾ ਵਕਉਂ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਝ ੰਡ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਵਕਉਂ
ਹੈ?

COVID-19 ਦੀ ਲਾਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਬਮਾਰ ਅਤੇ
ਵਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀਦੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ
ਵਵੁੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਿੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ
ਕਮੀ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੁੱਚ ਵਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮ ਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਫੇਫਵਿਆਂ
ਅਤੇ ਵਦਲ ਨ ੰ ਨ ਕਸਾਨ। ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ COVID-19 
ਮਰੀ ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਸਥਾਵਪਤਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਜੋ, ਹਾਲਾਂਵਕ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਿ-ਿਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਵ ੰਦਿੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਵੁੱਚ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੁੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ ਝ ੰ ਡ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆਪਰਾਪਤ ਕਰਨਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਰੋ ਾਨਾ ਵ ੰਦਿੀ ਵਵੁੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬਾਰਾ
ਖੋਲਹਣਾ, ਵਪਆਵਰਆਂ ਨ ੰ ਜੁੱ ਫੀ ਪਾਉਣਅਤੇ ਵਮਲਣ ਲਈ 70-80% 
ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਟੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਲਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਵਵੁੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ COVID-19ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤ ਹਾਨ ੰ ਪਵਹਲਾਂ COVID-19 ਸੀ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਹੈ ਵਕ
ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਿੀ। ਕੀ COVID-19 ਦ ਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਨਲਈ
ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨ ੰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਸੀ। ਕੀ ਮੈਨ ੰ ਵਫਰ ਵੀ
ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆਦੇਣ ਲਈ ਦ ਜੀ ਖ ਰਾਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਲਾਿ-ਿਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ
ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੰ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨਲਈ ਲੋਿੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਵਮਵਲਆ ਸੀ।

ਕੋਈ ਕਦਮਨਹੀਂ ਛੁੱ ਵਡਆ ਵਿਆਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ
ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆਸੀ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੰ ਤਕਨੀਕੀ
ਤਰੁੱ ਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਤੇ ੀ ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤਕੀਤਾ ਵਿਆਸੀ ਅਤੇ
ਵਕਉਂਵਕ ਮਨ  ਰੀ ਦੇ ਿੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਨ ੰ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ
ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਬਿ-ਮੋਹਰਾਂ) ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਵਿਆ
ਸੀ।

COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕੇ
ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਝ ਵਦਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਿੇ
ਪਰਭਾਵ ਹਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਵੁੱਚ ਦਰਦ, ਵਸਰ-ਦਰਦ, ਅਤੇ
ਬ ਖ਼ਾਰ/ਠੰਡ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ
ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤਹੈ। COVID-19 ਹੋਣ ਅਤੇ
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾਵਧੇਰੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹੈ। ਲੁੱ ਖਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਟੀਕਾ
ਲਿਵਾ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਸਾਵਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਤ ਹਾਡੇ
DNA ਨ ੰ ਬਦਲਨਹੀਂਸਕਦਾ।

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਵਾਂ, ਕਮ ੋਰ ਪਰਵਤਰੁੱ ਵਖਆ
ਪਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹੁੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਵ ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਾਇਆਜਾਂਦਾ।

ਮੈਨ ੰ ਟੀਕਾ ਲੁੱ ਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਬਣਨ ਵਵੁੱ ਚ
ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱ ਿੇਿਾ?

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦਬਾ ੀ ਵਵੁੱਚ ਵਤਆਰਕੀਤੀ ਿਈ
ਸੀ?

ਕੀ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤਹੈ?

ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਦੇ ਬਾਅਦਵੀ ਮੈਨ ੰ ਮਾਸਕਪਵਹਨਣਾ
ਅਤੇ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣੀ ਪਵੇਿੀ?
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