ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਕ(?

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੋ ਿਵਡ-19ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਭ ਤ3 ਵਧੀਆ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ .
ਟੀਕਾਕਰਣ:
• ਕੋ ਿਵਡ -19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਪੇ ਚੀਦਗੀਆਂ ਤ3 ਬਚਾਅ ਦੀ
ਪੇ @ ਕ@ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈ ਲ ਣ ਅਤੇ ਮਹGਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ
• ਆਮ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਟੀਕੇ ਿਕਵ+ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਸਖਾKਦੇ ਹਨ ਜਦ3 ਿਕਸੇ ਿਵ@ਾਣੂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ
ਆKਦਾ ਹੈ ਤG ਿਕਵL ਪM ਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ : ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਿਦਖਾ+ਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜ1 ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਨਰਦੇ 3 ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਬਚਾਅ ਿਕਵ; ਕਰਨਾ ਹੈ I

ਕੁ ਝ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਕਲਪ:

ਹਰ ਵਾਇਰਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਂ ੀਜੇ ਨ . ਐ ਟ
ਂ ੀਜੇ ਨ ਇਕ ਚੇ ਤਾਵਨੀ ਸੰ ਕੇ ਤ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਿਵ@ੇ @ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ : ਐ ਟ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਇਹ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁ ਣ ਆਪਣਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮG ਆ ਿਗਆ ਹੈ I

ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ,ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਐ ਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵ@ੇ @
ਿਵ@ਾਣੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐ ਟ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪM ਤੀਿਕM ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜGਦੀ
ਹੈ I
ਜਦ3 ਸਰੀਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂ ਝ ਦਾ ਹੈ , ਤG ਇਿਮਊਨ
ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪM ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਮG ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੀਕੇ ਇਿਮਊਨ
ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦੇ ਹਨI

ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਖੁ ਰਾਕ ਿਕਸ ਲਈ ਵਰਤੀ
ਜ:ਦੀ ਹੈ ?

ਕੋ ਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ (ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈ ਕ , ਮੋ ਡੇ ਰ ਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇ ਨS ਕਾਆਕਸਫੋ ਰ ਡ) ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਖੁ ਰਾਕ ਪM ਤੀਰੋ ਧੀ ਪM ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਜ3 ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ I ਇਸਦਾ ਉਦੇ @ ਇਿਮਊਨ ਮੈ ਮੋ ਰੀ ਨੂੰ ਲੰ ਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮL
ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤ3 ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ I
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ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਟੀਕੇ :

ਦੋ ਿਕਸਮG ਦੀਆਂ ਕਨS ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ ਹਨI
2 ਮੈ ਸ; ਜ ਰ ਆਰ ਐਨ ਏ (ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ) ਟੀਕੇ , ਫਾਈਜ਼ਰਬਾਇਓਨਟੈ ਕ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏI
ਇਨVG ਟੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਜੈ ਨS ਿਟਕ ਪਦਾਰਥ (ਐਮਆਰਐਨਏ)
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪM ਤੀਰੋ ਧੀ ਪM ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈ ਟ ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਂ ੀਜੇ ਨ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (2)
ਪੇ @ ਕਰਦੇ ਹਨ (1) ਐ ਟ
ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜG, ਇਕ ਇਿਮਊਨ ਪM ਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਇੱ ਕ ਹਦਾਇਤ ਮੈ ਨੂ ਅ ਲ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨI

2 ਵਾਇਰਲ ਵੈ ਕ ਟਰ ਟੀਕੇ , ਐਸਟਰਾਜ਼ੇ ਨS ਕਾ-ਆਕਸਫੋ ਰ ਡ ਅਤੇ
ਜਾਨਸਨ (ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ) ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਕਸਤ
ਇਨVG ਟੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ, ਨਾਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨੁ ਕ ਸਾਨਦੇ ਹ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਪM ਤੀਰੋ ਧ ਕ ਪM ਣਾਲੀ ਪM ਤੀਕਰਮ ਬਣਾKਦਾ ਹੈ : ਉਹ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ
ਐਟ
ਇਸ ਨੂੰ ਬੇ ਅ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਉਹ
"ਅਿਭਆਸ" ਵGਗ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨI

ਦੋ ਵG ਿਕਸਮG ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ I
ਇਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ3 ਬਾਅਦ, ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ . ਉਹ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਕਵL ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ I

ਿਕਵ$ ਚੁ ਣ ਨਾ ਹੈ ?

ਦੂ ਜੇ ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਪਰ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪM ਭਾਵG ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤ3 ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮL ਐਮਆਰਐਨਏ(ARNm)
ਟੀਕੇ ( ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈ ਕ ,ਮਾਡਰਨਾ/ Pfizer-BioNTech, Moderna) ਪਿਹਲ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪੇ @ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ I ਭਾਵL
ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਇਰਲ ਵੈ ਕ ਟਰ ਟੀਿਕਆਂ (ਐਸਟਰਾਜ਼ੇ ਨS ਕਾ-ਆਕਸਫੋ ਰ ਡ, ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ/ AstraZeneca-Oxford,
Janssen/Johnson et Johnson) ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਕੋ ਈ ਵੀ ਫੈ ਸ ਲਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਰੇ ਕ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਜੋ ਖ ਮG ਅਤੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨVG ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਢੁ ਕ ਵG ਹੈ I ਹਰ ਕੋ ਈ
ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜG ਨਹY ਅਤੇ ਉਹ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਟੀਕਾ ਉਸ ਲਈ
ਮਨਜ਼ੂ ਰ ਹੈ I

COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪMਭਾਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨG, RAMQ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜG ਿਬਨG. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹY ਹਨ, ਪਰ ਿਸਫਾਰ@ ਕੀਤੇ ਜGਦੇ ਹਨI

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ01ਨ ਹਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ:

quebec.ca/vaccinCOVID

ਕਲਾਈਕ ਿਸਹਤ ਪੋਰਟਲ:

(English/French)

portal3.clicsante.ca
ਕਾਲ ਕਰੋ

1 877 644-4545
ਇਹ ਫਾਈਲ' ਡਾ. ਅਰਨੌਦ ਗਗਨੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ=ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨI

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ4ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ(1/2)
ਇੱਕ ਪ?ਭਾਵAਾਲੀ ਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ)ਭਾਵ-ੀਲਤਾ ਿਬਮਾਰੀ ਤ4 ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਲੱਛਣ? ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈI ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਪ0ਭਾਵ1ਾਲੀ ਟੀਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈI

ਇੱ ਕ 95% ਪ0ਭਾਵ1ਾਲੀ ਟੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ 100 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚG 95
ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹH ਿਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਲੱਛਣJ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਹH ਹੋਵੇਗਾI
/!\ ਟੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜJਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੁਰੰਤ ਨਹH ਹੁੰ ਦੀI ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤG ਵੱ ਧ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ0ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਪ0ਤੀਰੋਧੀ ਪ0ਣਾਲੀ ਿਵ1ਾਣੂ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈI ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਿਣਆ ਕਾਰਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਣ 14
ਿਦਨ ਬਾਅਦI

ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਰੂਪ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ
ਪ?ਭਾਵAੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਰੂਪ ਬਦਲ ਜGਦਾ ਹੈ ਜਦ3 ਇੱ ਕ ਿਵ@ਾਣੂ ਦੇ ਕਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨI ਰੂਪG ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈI ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਪਿਹਲG ਹੀ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵL ਿਕ ਫਲੂ (ਜੋ
ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ3 ਘੱ ਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ), ਫਲੂ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈI ਇਸ
ਕਰਕੇ, ਸਲਾਨਾ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰੂਪG ਤ3
ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪMਭਾਵ@ੀਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜGਦੀ ਹੈI
ਹੁਣ ਲਈ, ਟੀਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਰੂਪG ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪMਭਾਵ@ਾਲੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ, ਹਾਲGਿਕ ਉਹ ਜੋ ਛੋਟ ਪMਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨI ਕੋਿਵਡ -19 ਰੂਪG ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪMਭਾਵ@ੀਲਤਾ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਹਨI
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ਟੀਕੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਵ+ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਦੇ-? ਿਵਚ ਤਰਜੀਹ

ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹJਮਾਰੀ ਨO ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਿਵ1ਵ
ਭਰ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਵਨਾ1ਕਾਰੀ ਪ0ਭਾਵ ਪਏ ਹਨI ਇਸ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਦੇ1J ਿਵਚ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸੀI
ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇ-? ਲਈ Fਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਟੀਕਾ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇ1 ਦੂਜੇ ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲG ਵਧੇਰੇ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨI ਕਈ ਂ ਹਜ਼ਾਰJ ਲੋ ਕJ ਨO
ਜਲਦੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇ1J ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਿਲਆ, ਜਦG ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ
ਇਸ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12
ਤG 18 ਮਹੀਨO ਲੱਗ ਜJਦੇ ਹਨI
ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਫਾਰਮਾਿਸਟੀਕਲ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨO ਿਵੱ ਤੀ ਜੋਖਮ ਲਏ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਨਵੇ1 ਕਰਨਾ
1ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇ1J ਦੇ ਅੰ ਤ
ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ
ਦੇਰੀ ਨਹH ਹੋਈI

ਿਸਰਜਣਾ ਨO ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਨੂੰ
ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈI
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਐਮਆਰਐਨਏ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਵੈਕਟਰ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਪਛਲੀ ਖੋਜ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ0ਤੀ ਇਿਮਊਨਟੀ ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਮਹJਮਾਰੀ
(2003 ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਸਕੋਵ ਅਤੇ 2012 ਿਵੱ ਚ ਐਮਈਆਰਐਸਕੋਵੀ) ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਸਲਈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਿਮ theਨ ਪ0ਤੀਿਕ0ਆ
ਦਾ ਪਿਹਲJ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹੈI ਇਸ ਤG ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ
'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
• ਸਾਲJ ਤG ਵੱ ਧ ਸਮW ਲਈ ਆਰ ਐਨ ਏ ਟੀਕੇ.
ਐਮਆਰਐਨਏ ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨJ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ਼ੀਕਾ ਿਵ1ਾਣੂ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ
ਵਾਇਰਸJ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵੀI
• ਤੀਹ ਸਾਲJ ਤG ਵੱ ਧ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕੇ. ਉਨXJ ਨੂੰ
2 ਖੇਤਰJ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: ਕYਸਰ ਰੋਕੂ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਛੂਤ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਣI

ਬੇਿਮਸਾਲ ਖੋਜ ਯਤਨ

ਿਵ1ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰJ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨO ਖੋਜ ਕਾਰਜJ ਿਵੱ ਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈI
ਖੋਜ ਟੀਮJ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਿਨਜੀ ਸJਝੇਦਾਰੀ ਦੀ
COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪMਭਾਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨG, RAMQ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜG ਿਬਨG. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹY ਹਨ, ਪਰ ਿਸਫਾਰ@ ਕੀਤੇ ਜGਦੇ ਹਨI

ਕੀ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ?

ਹG. ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਹੈਲਥ ਕਨSਡਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਖG ਲੋ ਕG ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਪMਭਾਵG ਦੇ ਿਬਨG ਟੀਕਾਕਰਣ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI
ਹਾਲGਿਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤ3 ਪਿਹਲG ਸਾਰੇ
ਲੋ ੜYਦੇ ਕਦਮG ਿਵੱ ਚ3 ਲੰਘ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨSਡਾ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜGਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਕੇ
ਵGਗ ਉਸੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡG ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨI ਮਾਹਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ3
ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨSਿੜ` ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨI

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ01ਨ ਹਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ:

quebec.ca/vaccinCOVID

ਕਲਾਈਕ ਿਸਹਤ ਪੋਰਟਲ:

(English/French)

portal3.clicsante.ca
ਕਾਲ ਕਰੋ

1 877 644-4545
ਇਹ ਫਾਈਲ' ਡਾ. ਅਰਨੌਦ ਗਗਨੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ=ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨI

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ4ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ (2/2)
ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?

ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈ ਕ ਅਤੇ ਮੋ ਡੇ ਰ ਨਾ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਕਿਸਤ
ਟੀਕੇ ਆਰ ਐਨ ਏ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈ ਰ -ਿਚਿਕਤਸਕ
ਤੱ ਤ ਿਜਵL ਿਕ ਚਰਬੀ, ਲੂ ਣ , @ੱ ਕਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱ ਖਦੇ
ਹਨI
ਐਸਟਰਾਜ਼ੇ ਨS ਕਾ-ਆਕਸਫੋ ਰ ਡ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ (ਜਾਨਸਨ
ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ) ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਕਿਸਤ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵਚ
ਵਾਇਰਸ, ਖੰ ਡ, ਲੂ ਣ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਅਤੇ
ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਰਿਹਤ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ
ਪM ਭਾਵ@ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨI

ਗੈ ਰ -ਿਚਿਕਤਸਕ ਤੱ ਤ5 ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ:

ਚਰਬੀ ਆਰ ਐਨ ਏ ਐਮ ਨੂੰ ਸੈa ਲG ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਚਰਬੀ ਜਾਨਵਰG ਦੇ ਮੂ ਲ ਦੀਆਂ
ਨਹY ਹੁੰ ਦੀਆਂ , ਉਹ ਪM ਯੋ ਗ @ਾਲਾਵG ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਜG ਪੌ ਿਦਆਂ ਤ3 ਕੱ ਢੀਆਂ ਜGਦੀਆਂ ਹਨI
ਲੂ ਣ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਿਵਚਲੇ ਸੈa ਲG ਦੇ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਬਣਾਉਣ
ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨI
3ੂ ਗ ਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਜਦ3 ਿਕ ਇਹ ਫMੀ ਜ਼ਰ
ਿਵਚ ਰੱ ਖੀ ਜGਦੀ ਹੈ I
ਪਾਣੀ ਟੀਕੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜGਦਾ ਹੈ I
ਸਿਥਰਕਰਤਾ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠS ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ
ਦੇ @ੀ@ੇ ਨਾਲ ਿਚਪਕਣ ਤ3 ਰੋ ਕ ਦੇ ਹਨI ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ
ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਤੇ ਲ -ਅਧਾਰਤ ਤੱ ਤG ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਤੱ ਤG
ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨI
ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱ ਖ ਜ1 ਜਾਨਵਰ1 ਦੇ ਮੂ ਲ ਦਾ ਕੋ ਈ
ਉਤਪਾਦ ਨਹJ ਹੁੰ ਦਾ. ਉਹਨ1 ਿਵੱ ਚ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਸ, ਪL ਜ਼ ਰਵੇ ਿਟਵਜ, ਜ1 ਜਾਣੇ ਜ1ਦੇ
ਐਟ
ਐਲਰਜੀਨਜ ਿਜਵ; ਲੈ ਟੇ ਕ ਸ, ਦੁੱ ਧ, ਗਲੂ ਟ ਨ ਆਿਦ
ਨਹJ ਹੁੰ ਦੇ I

Punjabi
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ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ?ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ?

ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਪM ਬੰ ਧਨ ਤ3 ਬਾਅਦ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਲੱ ਛਣ ਕਲਾਿਸਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਹੋ ਰ ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁ ਲ ਦੇ ਹਨI
-

ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ

ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥG 'ਤੇ ਦਰਦ, ਿਸਰਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਬੁ ਖਾਰ ਜG ਠੰ ਡ, ਮਾਸਪੇ @ੀ ਜG ਜੋ ੜ ਦਾ ਦਰਦ
- ਦਰਿਮਆਨੀ ਲੱ ਛਣ (ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ 10% ਤP ਘੱ ਟ)
ਗੰ ਭੀਰ ਥਕਾਵਟ, ਬੁ ਖਾਰ, ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਿਸਰ ਦਰਦ
- ਗੰ ਭੀਰ ਲੱ ਛਣ (1% ਤP ਵੀ ਘੱ ਟ ਕੇ ਸ )
ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਤੰ ਤੂ ਪM ਤੀਿਕM ਆ
ਹਲਕੇ ਤ3 ਦਰਿਮਆਨੀ ਲੱ ਛਣ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ 1 ਜG 2 ਿਦਨG ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜGਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕੋ ਿਵਡ -19 ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ
ਸਮੱ ਿਸਆਵG ਦੇ ਮੁ ਕਾਬਲੇ ਹਲਕੇ ਹਨI
ਇਨVG ਲੱ ਛਣG ਦੀ ਮੌ ਜੂ ਦ ਗੀ ਦਰਸਾKਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ : ਉਹ ਦਰਸਾKਦੇ ਹਨ ਿਕ ਟੀਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI
ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪM ਭਾਵ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨI ਜਦ3 ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪM ਤੀਿਕM ਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਤG ਇਹ ਅਕਸਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਿਮੰ ਟG ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁ ਰੰ ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜGਦਾ ਹੈ I ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸY ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ3 ਤੁ ਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹY ਛੱ ਡਦੇ I

ਕੀ ਟੀਕੇ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਨਹJI ਟੀਕੇ ਕੋ ਿਵਡ -19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹY ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਕKਿਕ ਉਨVG ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਰੋ ਨਾਵਾਇਰਸ ਨਹY ਹੁੰ ਦੇ ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਦੇ ਹਨI

COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪMਭਾਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨG, RAMQ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜG ਿਬਨG. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹY ਹਨ, ਪਰ ਿਸਫਾਰ@ ਕੀਤੇ ਜGਦੇ ਹਨI

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ01ਨ ਹਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ:

quebec.ca/vaccinCOVID

ਕਲਾਈਕ ਿਸਹਤ ਪੋਰਟਲ:

(English/French)

portal3.clicsante.ca
ਕਾਲ ਕਰੋ

1 877 644-4545
ਇਹ ਫਾਈਲ' ਡਾ. ਅਰਨੌਦ ਗਗਨੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ=ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨI

ਆਮ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ੇ=ਨ ਪ4=ਨ
ਕੌਵੀਡ -19 ਟੀਕੇ ਕੌਣ ਪ?ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਿਨ@ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈI ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ@ ਉਨVG ਲੋ ਕG ਲਈ ਪਿਹਲ ਵਜ3
ਕੀਤੀ ਜGਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਤ3 ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ
ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨI
ਟੀਕੇ ਲੋ ਕG ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ:
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ @ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ
ਬਲੱਡ ਪMੈ@ਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕG ਲਈI
-

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਸੀ ਜG ਸਿਥਰ ਐaਚਆਈਵੀ

-

ਖੂਨ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜG ਲਹੂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ

- ਖਾਣੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਕੀਿੜਆਂ ਦੇ ਚੱ ਕ, ਨਿ@ਆਂ ਜG ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ3
ਪੀੜਤ ਜਦ3 ਤੱ ਕ ਉਨVG ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤ3 ਐਲਰਜੀ
ਨਹY ਹੁੰ ਦੀI
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ਕੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨS: ਨT ਪਿਹਲ: ਹੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ
ਟੀਕਾ ਪ?ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹ?. ਲੰਬੇ ਸਮW ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰ1 ਕੀਤੀ ਜJਦੀ ਹੈ. ਉਨXJ ਲੋ ਕJ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਜਨXJ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਸਮW ਕੋਿਵਡ -19 ਸੀ, ਮਾੜੇ ਪ0ਭਾਵJ ਦੇ Zਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹH ਹੈI

ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ: ਟੀਕਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੀ ਟੀਕਾ ਕਨSਡਾ ਿਵੱ ਚ 12 ਸਾਲ ਜG ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ. 12 ਤ3 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋ ਕG ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਕecਬਕ ਿਵੱ ਚ @ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਸਮL 12 ਸਾਲ ਤ3 ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ@ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅੰ ਕੜੇ ਹਨ.
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤG ਲਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰ@ ਕੀਤੀ ਜGਦੀ ਹੈ ਿਕKਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰ ਕੜੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤG ਲਈ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾKਦੇ ਹਨI ਐਮਆਰਐਨਏ ਟੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜGਦੀ ਹੈ ਿਕKਿਕ ਉਨVG ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਪMਦਰ@ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅੰ ਕੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨI ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤG ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਜੋਖਮG ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਜੋਖਮG ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ@ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ@ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜGਦਾ ਹੈI

ਕੀ ਟੀਕੇ ਔਰਤ: ਨੂੰ ਨਪੁੰ ਸਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਨਹJI ਮੌਜੂਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹY ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਔਰਤG ਨੂੰ ਨਪੁੰ ਸਕ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਨI

ਕੀ ਮJ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤM ਬਾਅਦ
ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵ: ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ: ਅਤੇ ਆਮ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ: ?

ਨਹJI ਹਾਲGਿਕ ਕਨSਡਾ ਿਵੱ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ@ੁਦਾ ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀਕੇ ਪMਭਾਵ@ਾਲੀ
ਹਨ, ਪਰ ਪੇ@ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੁਰੰਤ ਨਹY ਹੈI ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ3 ਠੀਕ ਪਿਹਲG ਜG ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ3 14 ਿਦਨG ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਵੀਡ -19 ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈI ਇਸ ਤ3 ਇਲਾਵਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ
ਮਹੀਨS ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇI ਇਸ ਲਈ ਸੈਨSਟਰੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਕੀ ਟੀਕੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਨਹJI ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹY ਹੈ ਿਕ ਟੀਕੇ ਜੀਨG ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇI ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਜG ਐਮਆਰਐਨਏ ਉਨVG ਿਵਚਲੇ
ਸੈaਲG ਦੇ ਿਨਉਕਲੀਅਸ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹY ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਡੀ ਐਨ ਏ ਸਿਥਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈI ਇਸ ਤ3 ਇਲਾਵਾ, ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤ3 ਬਾਅਦ
ਐਮਆਰਐਨਏ ਸੈaਲG ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੀਗਰੇਡ ਹੋ ਜGਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜGਦਾ ਹੈI
COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪMਭਾਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ
ਿਬਨG, RAMQ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜG ਿਬਨG. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹY ਹਨ, ਪਰ ਿਸਫਾਰ@ ਕੀਤੇ ਜGਦੇ ਹਨI

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ01ਨ ਹਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ:

quebec.ca/vaccinCOVID

ਕਲਾਈਕ ਿਸਹਤ ਪੋਰਟਲ:

(English/French)

portal3.clicsante.ca
ਕਾਲ ਕਰੋ

1 877 644-4545
ਇਹ ਫਾਈਲ' ਡਾ. ਅਰਨੌਦ ਗਗਨੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ=ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨI

