
 

 

COVID-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਾਂ  
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen (Johnson & Johnson)   

ਅਪਡੇਟ: 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 

ਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਜਖੋਮ  

ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਿਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਮ ੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 

ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਵਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫਵਿਆਂ, ਵਦਲ ਅਤੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਨ ੰ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਵਚਰ ਲਈ ਇਸਦ ੇਲੱਛਣ ਥਕਾਿਟ, 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ, ਵਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ, ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ ਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ।  

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਰ ਪ ਬਦਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਕ ਝ ਬਦਲਿੇਂ ਰ ਪ ਵਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਵਿਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।   

ਿਕੈਸੀਨਾ ਂਵਕਿੇਂ ਕਮੰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼ (ਐਂਟੀਬਾਡੀਿ) ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ 

ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਵਤੰਨ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ ਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ Janssen ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਖ ਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨ ੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਿਕੈਸੀਨ ਦ ੇਲਾਭ 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਿੈਕਸੀਨਾਂ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦ ੇਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ ਛਾਤੀ 

ਚ ੰਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾ,ਂ ਬਿ ਰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਨ ੰ 

ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਸ ਰਵੱਖਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦ ੋਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਜਹਿੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆ ਂਦੋ ਖ ਰਾਕਾਂ ਲੋਿੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ ਰੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਦ ਜੀ ਖ ਰਾਕ ਦੇ 1-2 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਬਾਅਦ 

ਹ ੰਦੀ ਹੈ।  

ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਦਲ ਜਾਂ ਫਫੇਿੇ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਡਾਇਬਟੀਿ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਟੋ-ਇਵਮਊਨ ਰੋਗ 

ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿੋਰ ਹੋਈ ਪਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੀ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ 

ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਿੇ।  

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋਿਹ ੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ  ਿੱਲੋਂ  ਚ ੱਕੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਜਦ 

ਤਕ ਵਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਕੰਨੇ ਵਚਰ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰਵੱਖਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ ਸਟਰ ਖ ਰਾਕ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਕੈਸੀਨ ਦ ੇਅਸ਼ੰ ਅਤ ੇਅਲਰਜੀਆ ਂ

ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਪਡ (ਚਰਬੀ), ਲਿਣ, ਸ਼ ਗਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਫਰ ਮੌਜ ਦ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ, ਵਜਲੇਵਟਨ (ਸ ਰ), ਗਲ ਟਨ, ਲੇਟੈਕਸ, ਵਪਰਿਰਿੇਵਟਿ, 

ਐਂਟੀਬਾਇਓਵਟਕਸ ਜਾਂ ਅਲਮੀਵਨਅਮ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਦੇ ਹ ੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ ਭੋਜਨ, ਦਿਾਈ ਜਾਂ 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਨਾਲ ਜ ਿੀਆ ਂਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ ਪੌਲੀਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਟਰ ੋਮੀਥਾਐਮੀਨ ਜਾਂ ਪੌਲੀਸੌਰਬੇਟ 

ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਿਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ।  

ਅਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪਰਵਤਵਕਰਆਿਾਂ (anaphylaxis) ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਦੇ ਹ ੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਰਜੀ ਦੀਆ ਂਪਰਵਤਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰਿੀ ਹ ੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਫਿੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਿਸ਼ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਿੋ।  
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COVID-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਾਂ Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen  

ਮਾਿ ੇਅਸਰ ਅਤ ੇਜਖੋਮ 

ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਮਾਿੇ ਅਸਰ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮ ਲੀ ਤੋਂ ਦਰਵਮਆਨਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਂ ਤਕ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਆਮ ਮਾਿ ੇਅਸਰਾ ਂਵਿਚੱ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: 

 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਖਾਰਸ ਜਾਂ ਸੋਿਸ਼ 

 ਬ ਖਾਰ 

 ਵਸਰ ਦਰਦ 

 ਥਕਾਿਟ 

 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾ ਂ

 ਜੋਿਾਂ ਦਾ ਦਰਦ 

 ਕੰਬਣੀ 

 ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀਆ ਂ

ਮਾਯਕੌਾਰਡਾਇਵਟਸ ਅਤ ੇਪਰੈੀਕਾਰਡਾਇਵਟਸ: 

 ਮਾਯੌਕਾਰਡਾਇਵਟਸ ਅਤੇ ਪਰੈੀਕਾਰਡਾਇਵਟਸ ਵਦਲ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸੋਿਸ਼ ਹੈ। 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋਿ ੇਵਜਹੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਰਪਰੋਟਾਂ ਉੱਪਰ Public Health Agency of Canada ਨਿਰ ਰੱਖ 

ਰਹੀ ਹੈ।  ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮਾਮ ਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

 ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਵਦਲ ਦੀ ਿਿਕਣ ਤੇਿ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। 

 ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਰੇ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋਖਮ ਨਾਲੋਂ  ਬਹ ਤ ਵਿਆਦਾ ਹਨ।  

ਿਾਇਰਲ ਿਕੈਟਰ ਿਕੈਸੀਨਾ ਂ(AstraZeneca, COVISHIELD, Janssen) ਦ ੇਵਿਰਲੇ ਕਦ ੇਹਣੋ ਿਾਲੇ ਮਾਿ ੇਅਸਰ: 

 ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹ  ਦ ੇਗਤਲੇ ਿਾਇਰਲ ਿੈਕਟਰ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਿੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ 4 ਤੋਂ 28 ਵਦਨਾਂ ਦਰੌਾਨ ਤ ਹਾਨ ੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਿਸ਼ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਾਂ ਜਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਿ ਪੇਟ (ਵ ਡੱ) ਦਰਦ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਿੋਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਿ ਵਸਰ 

ਦਰਦ ਜਾਂ ਿ ਦੰਲੀ ਨਿਰ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਿੀ 'ਤੇ ਨੀਲ ਜਾਂ ਿੱਬੇ (ਵਜਥੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਵਗਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇਲਾਿਾ) ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਿੋ। 

ਜੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਤ ਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ 3 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹ ੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿੋਾਈਡਰ ਨ ੰ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਬਣੀਆਂ ਰਵਹਣ, ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ  ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।   

ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਵਿਚੱ ਦਰੇੀ ਕਰ ੋ

  

 ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ ਬ ਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਤਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰ ੋਜਦ ਤਕ ਤ ਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।  

 ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਪਾਵਿਵਟਿ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀਿਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤ ਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ 

ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਰਵਹਣ ਲਈ ਆਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਲਗਿਾਓ ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਿੱਖਰੇ 

ਰਵਹਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। 

ਵਕਸ ੇਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪਰਿੋਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ੋ

ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਿਾਈਡਰ ਜਾ ਅਲਰਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ: 

 ਤ ਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਵਤਰਵੱਖਆ ਵਿਿਸਥਾ ਨ ੰ ਕਮਿੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਚੰਗਾ ਹੋਿੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੰ ਦਿਾਈਆਂ ਦ ੇ

ਸਮੇਂ ਨ ੰ ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਿਾਓ  

 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖ ਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ ਹਾਨ ੰ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਹੋਿੇ 

 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਤ ਹਾਨ ੰ ਗੰਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। 

ਖ ਦ ਨ  ੰਅਤ ੇਦ ਵਜਆ ਂਨ  ੰਸ ਰਵੱਖਅਤ ਰਖੱਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱ ੋ

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/


COVID-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਾਂ Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen  
 

 
 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ, ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ  ਿੱਲੋਂ  ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ,ੋ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 

ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਹਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨ ੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚੰਤਾਜਨਕ ਬਦਲਿੇਂ ਰ ਪਾਂ ਤੋਂ 

ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਿਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਸੀਲਾ: ਪਰਵਤਰਵੱਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ: ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ   

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html



