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ਕੋਦਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ [ਦਤਆਰਕਰਤਾ Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna]
ਕੋਦਿਡ-19
ਕੋਦਿਡ-19 ਇੱਕ ਿਾਇਰਲ ਦਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਫਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹਲਕਾ ਦਜਹਾ ਬਖਾਰ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਕਈ
ਦਜਆਿਾ ਦਬਮਾਰ ਪੈ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਿੱਚ ਅਧੇਿ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦਕਸੇ ਦਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿ ਰਹੇ ਦਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹਤ ਹੀ ਘੱਟ
ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਿੱਚ, ਕਝ ਬੱਦਚਆਂ ਨੰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਿੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਿੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਘਰੇਲ ਸਦਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਦਿਡ-19 ਹੋਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਦਜਆਿਾ ਹੰਿਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਦਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ
ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰ ਅਦਜਹਾ ਪਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਹੰਿੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਦਿਡ-19 ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲੇ ਿਾਇਰਸ ਦਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਮੌਜਿ ਹੰਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਦਕ ਇਹ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੰਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਤਆਰ ਕਰ ਿੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੇਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਿਾਇਰਸ ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਦਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਿੀ, ਸਾਨੰ ਦਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਿੈਕਸੀਨ ਦਿੱਚ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਦਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਾ।
ਿੋਿਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨੰ ਿੱਡੇ ਕਲੀਦਨਕਲ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦਿੱਚ ਪਰਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦਕ ਇਹ ਸਰੱਦਖਆ ਦਮਆਰਾਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੋਹਾਂ ਨੰ Health Canada ਤੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਮਦਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਿੀ ਪਰਦਕਦਰਆ
ਿੋਿੇਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿੀਆਂ ਿੋ-ਿੋ ਖਰਾਕਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੇਿ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 21
ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ Pfizer ਿੀ ਖਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੇਿ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ
28 ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ Moderna ਿੀ ਖਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਿੈਕਸੀਨ ਿੇ ਫਾਇਿੇ
ਦਬਹਤਰ ਸਰੱਦਖਆ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਿੀਆਂ ਿੋ ਖਰਾਕਾਂ ਜਰਰੀ ਹਨ। ਿੋ-ਖਰਾਕਾਂ ਿੇ ਬਾਅਿ, ਕੋਦਿਡ-19 ਤੋਂ ਮਕੰਮਲ ਸਰੱਦਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਿੋ
ਹਫਤੇ ਿਾ ਿਾਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਦਫਲਹਾਲ, ਇਸ ਿੈਕਸੀਨ ਿੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੱਦਖਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰੀਖਣਾਂ ਦਿੱਚ ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ 95% ਤੱਕ ਅਸਰਿਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਹਤ ਿੋਿ੍ੀ ਹੈ ਦਕ ਤਹਾਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਬਾਅਿ ਿੀ ਕੋਦਿਡ-19 ਹੋ ਜਾਿੇ। ਇਹ ਜਰਰੀ ਹੈ ਦਕ ਤਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਿਰੀ,
ਮਾਸਕ ਪਦਹਨਣਾ ਅਤੇ ਦਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰੇ ਰਦਹਣ ਦਜਹੇ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਉਪਾਿਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਰਹੋ। ਦਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਿੇ ਬਾਿਜਿ ਹਾਲੇ ਿੀ ਦਨੱਜੀ ਸਰੱਦਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਪਦਹਨਿੇ ਹਨ।

ਮਾਿੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਖਤਰੇ
ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਿੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰ ਮਦਹਸਸ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਿਰਦਮਆਨੇ ਦਜਹੇ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ
ਹੈ। ਪਰਤੀ-ਰੱਦਖਆ ਦਿਕਦਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਿਾ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਿੇ ਕਝ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਇਸ ਿੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕਲੀਦਨਕਲ ਪਰੀਖਣ ਦਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਮ ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ਦਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
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ਬਹਤ ਆਮ ≥10% (10 ਖਰਾਕਾਂ
ਦਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਦਜਆਿਾ)
o
o
o
o
o
o

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਿਰਿ
ਦਸਰ ਿਰਿ
ਿਕਾਨ ਮਦਹਸਸ ਹੋਣਾ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਿਾਂ ਦਿੱਚ ਿਰਿ
ਬਖਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ
ਕੱਛਾਂ ਹੇਠ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਅਕਿਾਅ (ਦਸਰਫ
Moderna ਿੈਕਸੀਨ ਦਿੱਚ)

o
o

ਆਮ 1%-10%

ਅਸਧਾਰਨ1%

(100 ਦਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਖਰਾਕਾਂ
ਦਿੱਚੋਂ 1)

(100 ਖਰਾਕਾਂ ਦਿੱਚੋਂ 1)

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼
ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
(ਦਸਰਫ Moderna ਿੈਕਸੀਨ ਦਿੱਚ)

ਦਲੰਫ਼ ਨੋ ਡਜ਼ ਿਾ ਿੱਡਾ ਹੋਣਾ

ਬਹਤ ਹੀ ਘੱਟ

ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਦਸਸ ਦਜਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ
ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਰਤੀਦਕਦਰਆਿਾਂ

ਬਹਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਰਤੀਦਕਦਰਆਿਾਂ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਦਸਸ) ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆਿਾਂ ਿਾ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਾਈ ਹੀ ਹੰਿੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਜਸ਼
ਜਾਂ ਦਤਊਿੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿੇਖਭਾਲ ਲਓ। ਦਜਿੇਂ-ਦਜਿੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਿੈਕਸੀਨ ਿੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਜੇ ਿੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੇ ਦਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਿੇ ਅਸਰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਸੱਧਾ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਿ ਨੰ ਿੇਿੇਗਾ। ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਿ ਦਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ਉੈੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ ਦਕ ਿੈਕਸੀਨ ਸਰੱਦਖਅਤ ਰਹੇ।

ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ




ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਬਖਾਰ ਹੈ, ਕੋਦਿਡ-19 ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਦਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦਪਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਦਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਿਾਓ।
ਿੈਕਸੀਨ ਿੀਆਂ ਿੋਹੇਂ ਖਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣ ਿੇ ਬਾਅਿ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਿਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਈ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਆਮ
ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਲ ਨੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਿਾਓ, ਜੇ:



ਤਹਾਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਿੀ ਦਕਸੇ ਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿੱਚ ਪੋਲੀਈਿਾਈਦਲਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ
ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਚ ਇਸ ਿੈਕਸੀਨ ਿੀ ਦਪਛਲੀ ਖ਼ਰਾਕ ਿੇ ਬਾਅਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਦਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ:




ਤਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ Pfizer ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ);
ਤਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਿੱਧ ਚੰਘਾਉਂਿੇ ਹੋ; ਜਾਂ
ਦਕਸੇ ਦਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡਾ ਪਰਤੀ-ਰੱਦਖਆ ਦਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਨ ਿਗਣ ਿਾ ਦਿਕਾਰ ਹੈ।

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ toronto.ca/ਕੋਦਿਡ19 ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਸਰੋਤ:
ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਦਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਦਸਫ਼ਾਦਰਸ਼ਾਂ। ਦਿਸੰਬਰ 2020.
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-onimmunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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