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ਮਨੈ ੂੰ ਪਵਿਲਾਾਂ ਿੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਿ ੋਚ ੁੱਵਕਆ ਿ।ੈ ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ ਿਾਲੇ ਿੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ?ੈ 

ਿਾਾਂ। ਵਪਛਲੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਬਿ ਤ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਨਿੀਂ ਰਵਿ ਸਕਦੀ। ਦ ਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 

ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਿੈ। ਵਬਿਤਰ ਰੁੱਵਿਆ ਲਈ ਦੋ ਿ ਰਾਕਾਾਂ ਿਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਓ। 

 

ਵਕਿੜਾ ਟੀਕਾ ਵਬਿਤਰ ਿ?ੈ 

ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ਆਰਾ ਮਨਜ ਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੂੰ 

ਰੋਕਦੇ ਿਨ।  

 

ਕੀ mRNA ਦ ੇਟੀਕ ੇਬਦਲਨਯਗੋ ਿਨ? 

ਦੋ mRNA ਟੀਕੇ (Moderna ਅਤੇ Pfizer) ਇੁੱਕ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ 

ਟੀਕੇ ਵਮਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਿਨ। ਵਬਿਤਰ ਅਤੇ ਲੂੰਮੀ ਸ ਰੁੱਵਿਆ ਲਈ ਦੋ ਿ ਰਾਕਾਾਂ ਿਾਲੇ 

ਲਗਿਾਉਣਾ ਮਿੁੱਤਿਪ ਰਨ ਿੈ।  

 

ਜਕੇਰ ਮਰੇੀ ਇੁੱਕ ਆਟ-ੋਇਵਮਊਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਿਰੋ ਵਸਿਤ ਸਮੁੱਵਸਆਿਾਾਂ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ 

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਿ?ੈ 

ਿਾਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੁੱਿਾਾਂ ਿੀ ਿ ਰਾਕਾਾਂ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਦਮਾ, ਸ਼ ਗਰ, ਗਠੀਆ, 

ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੀਆਾਂ ਿੁੱਿ-ਿੁੱਿ ਵਸਿਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਨ। 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿੀ 

ਸਿਾਲ ਿੋਣ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ।   

 

ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਿ?ੈ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੁੱਚ ਅੂੰਡੇ, ਵਜਲੇਵਟਨ, ਪ੍ਜਰਿੇਵਟਿ ਜਾਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਵਟਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿ ੂੰਦੇ 

ਿਨ। ਇੁੱਕ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੁੱਤਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਇਿ ਤ ਿਾਡੇ ਲਈ ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਿੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 15 ਵਮੂੰਟਾਾਂ 

ਲਈ ਵਕਸ ੇਿੀ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਲਈ ਤ ਿਾਡੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਕਸ ੇਿੀ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਦਾ 

ਤ ਰੂੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  
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ਕੀ ਟੀਕ ੇਦ ੇਮਾੜ ੇਪਭ੍ਾਿ ਿਨ? 

ਕ ਝ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਲਕੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਸਰ ਦਰਦ, ਬ ਖਾਰ, ਠੂੰਢ ਲੁੱਗਣਾ ਜਾਾਂ 

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਿੋਣਾ। ਦ ਜੀ ਿ ਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ ਿਧੇਰੇ ਆਮ ਿ ੂੰਦੇ ਿਨ। 

ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆਿਾਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਵਦਨਾਾਂ ਤੁੱਕ ਰਵਿ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਿਰ-ਦੀ-ਕਾਉਂਟਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 

ਜਕੇਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅਲਕਿੋਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਿਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕੀ 

ਇਿ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਿ?ੈ  

ਿਾਾਂ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅਲਕੋਿਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ 

ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਿੈ।  

 

ਦ ੋਿ ਰਾਕਾਾਂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮੈਂ "ਆਮ" ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ 'ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ/ਦੀ 

ਿਾਾਂ? 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਦ ਜੀ ਿ ਰਾਕ ਦੇ 2 ਿਫ਼ਵਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ 

ਦ ਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿੋ, ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਦ ਰੀ ਨਿੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, 

ਤਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਬਾਿਰਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੁੱਥ ਧੋਿੋ।  

 

 

 

 

 

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਿ ੂੰਦ ੇਿਨ? 

ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਓਿੇਂ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਘੁੱਟ ਿ ੂੰਦ ੇਜਾਾਂਦ ੇਿਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਦੇ ਕ ਝ ਉਪਾਅ ਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ਬਾਰਾ ਿ ੁੱਲ੍ ਸਕਦੇ 

ਿਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 

ਅਨੂੰਦ ਲੈਂਦੇ ਿਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ: 

o ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਮਲਣਾ 

o ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

o ਕਲਾ, ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਜਾਾਂ ਿੇਡ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ 
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ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਿੀ ਘੁੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਰਜਰੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਿੋਰ ਇਲਾਜ ਮ ੜ-ਸ਼ ਰ  ਿੋ ਸਕਣ।  

 

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਵਿਵਜਟ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਨ ੂੰ  

416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

http://www.toronto.ca/COVID19



