ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 5 ਤ- 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਿਕਊਿਬਕ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰC ਲਈ ਉਹਨC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ
Punjabi

ਉਪਲਬਧ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੰ ਖੇ ਪ
ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ 5 ਤ) 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ

5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ> ਗੰ ਭੀਰ ਨਹC ਹਨ - ਿਕਊਿਬਕ ਿਵੱ ਚ ਮਹ>ਮਾਰੀ ਦੀ Eੁਰੂਆਤ ਤH ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
35,000 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚH, 52 ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹC ਹੋਈ (16 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤH ਡੇਟਾ) । 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਹਾਲ>ਿਕ,4
ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਪWਤੀ 100,000 ਲੋ ਕ> ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤH ਵੱ ਧ ਕੇਸ> ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਸਨ।
ਆਮ ਲੱਛਣ - ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਗੰ ਧ ਦੀ ਕਮੀ, ਥਕਾਵਟ।
ਸੰ ਭਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ - ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁEਕਲ, ਉਲਝਣ, ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਲਟੀਿਸਸਟਮ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (PIMS)- ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰ ਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਲਾਗ ਤH ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ
ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਇਿਮਊਨ ਪWਤੀਿਕਿਰਆ ਅੰ ਗ> (ਿਦਮਾਗ, ਗੁਰਦੇ, ਿਜਗਰ, ਚਮੜੀ, ਿਦਲ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨdਡਾ ਿਵੱ ਚ, ਪWਤੀ 100,000 ਬੱ ਿਚਆਂ
(ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ) 6 ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ> ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਬਾ ਸਮ> -ਕੋਿਵਡ - ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਸਮf ਤੱ ਕ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਪੱ Eਟ ਨਹC ਹੈ: ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਲੇ 1-4% ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਸਮf ਤH ਕੋਿਵਡ
(ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨCਦ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁEਕਲ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕfਦਿਰਤ ਕਰਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹC ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੱਛਣ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪWਭਾਵ - ਮਹ>ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਕੂਲ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਠਕWਮ ਤH ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪWਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਮਨj-ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪWਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਭਾਵf ਿਕ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ> ਗੰ ਭੀਰ ਨਹC ਹਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ
ਹਨ:
ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਟੈਕ (Pfizer-BioNTech) ਵੈਕਸੀਨ (Comirnaty) ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤH 90.7% ਸੁਰੱਿਖਆ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ, PIMS (ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਕੋਿਵਡ) ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ।
ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਚਾਿਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ> ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵf ਰੂਪ> ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾnਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪWਸਾਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ> ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ, ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ> ਅਤੇ ਸਕੂਲ> ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਕਲਾਸ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਿਵਧਾਵ> ਨੂੰ ਘਟਾnਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਘਟਾਈ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਰਾਹC ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜoਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ

CoVivre ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ.ਮਾਿਣਤ ਟੂਲ (ਏ. ਵੈਨੀਅਰ-ਕਲੇ ਮਨ, ਟੀ. ਸ?ਟਾਿਵਕਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਰੂਸੋ), ਏ. ਡੁਬੇ, ਸੀ. ਸੌਵੇਗੇਉ ਅਤੇ ਉਹਨG ਦੀ ਟੀਮ (ਪੀ. ਲਾਵੇਅਲਟ-ਐਲਾਰਡ, ਐਸ. ਮੇਸਬਾਹ ਅਤੇ ਐਲ. ਮਾਈਲਜ਼),
ਐਲ. ਮੋਨਾਇਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਕਵਾਚ-ਥਾਨ, 29 ਨਵੰ ਬਰ, 2021

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 5 ਤ- 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕੀ ਕੁਝ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ) ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਇਮਯੂਨjਸਪਰੈqਸਡ ਹਨ ਜ> ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨo> ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਉਹਨ> ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਵEੇE ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਪਿਹਲG ਹੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਸੰ ਕਰਮਣ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਜ>ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਿਨEਿਚਤ ਹੈ। ਉਹਨ> ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ
ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰE ਕੀਤੀ ਜ>ਦੀ ਹੈ ਿਜਨo> ਨੂੰ ਪਿਹਲ> ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ (ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤH ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ) ਉਹਨ> ਦੀ ਪWਤੀਰੋਧਕ Eਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਉਹਨ> ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ) ਬਾਅਦ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪIਭਾਵ

2-3 ਿਦਨ> ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਲਕੇ ਪWਭਾਵ: ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥ> 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਬ>ਹ ਦੇ ਹੇਠ> ਗWੰ ਥੀਆਂ, ਪWਣਾਲੀਗਤ ਪWਤੀਿਕWਆਵ> (ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਿਸਰ
ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇEੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ) । 5-11 ਸਾਲ (30µg ਦੀ ਬਜਾਏ 10µg) ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਿਚਿਕਤਸਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪWਣਾਲੀਗਤ ਪWਤੀਿਕWਆਵ> ਘੱ ਟ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
14 ਿਦਨ> ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਜ> ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਸ (ਮਾਸਪੇEੀ ਜ> ਿਦਲ ਦੇ ਿਲਫਾਫੇ ਦੀ
ਸੋਜE, ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਧੜਕਣ, ਸਾਹ ਚੜoਨਾ, ਥਕਾਵਟ, ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ> ਦੇ ਨਾਲ) ਦਾ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ। ਿਕਊਿਬਕ ਿਵੱ ਚ 12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪWਤੀ 100,000
ਖੁਰਾਕ> ਿਵੱ ਚ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਇਿਟਸ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤH
ਬਾਅਦ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ। ਕੇਸ ਹਲਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ
ਚੰ ਗੀ ਤਰo> ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਥੋੜoੇ ਸਮf ਲਈ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਡੇਟਾ ਦੋ ਖੁਰਾਕ> ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ 8 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਦਰਸਾnਦਾ ਹੈ।
ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਟੈਕ (Pfizer-BioNTech) ਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇE ਦੌਰਾਨ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ 3,000 ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਜ> ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹC
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਵf ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ
ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ 12-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲH ਘੱ ਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ,
ਵੈਕਸੀਨ (ਫਾਰਮਾਕੋਿਵਜੀਲu ਸ) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ> ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀ
ਹੈ।

ਕੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮJ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪIਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਿਕਸੇ ਅਿਧਐਨ ਨd ਇਹ ਨਹC ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤH ਕਈ ਸਾਲ> ਬਾਅਦ
ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਤH ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜ> ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਸfਜਰ ਆਰਐਨਏ(ARN) ਵੈਕਸੀਨ> ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ>ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਸfਜਰ ਆਰਐਨਏ(RNA) ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤH ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ> ਤH ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। MRNA
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਐਟ
ਸਾਡੀ ਜੈਨdਿਟਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹC ਬਦਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ MRNA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨd ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੈ, ਿਸਰਫ ਉਹ ਐਟ
ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਤH, ਲੱਖ> mRNA ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪWਤੀਕੂਲ ਪWਤੀਕਰਮ> ਦੀ ਨdਿੜw
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ>ਦੀ ਹੈ।

CoVivre ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ.ਮਾਿਣਤ ਟੂਲ (ਏ. ਵੈਨੀਅਰ-ਕਲੇ ਮਨ, ਟੀ. ਸ?ਟਾਿਵਕਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਰੂਸੋ), ਏ. ਡੁਬੇ, ਸੀ. ਸੌਵੇਗੇਉ ਅਤੇ ਉਹਨG ਦੀ ਟੀਮ (ਪੀ. ਲਾਵੇਅਲਟ-ਐਲਾਰਡ, ਐਸ. ਮੇਸਬਾਹ ਅਤੇ ਐਲ. ਮਾਈਲਜ਼),
ਐਲ. ਮੋਨਾਇਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਕਵਾਚ-ਥਾਨ, 29 ਨਵੰ ਬਰ, 2021

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 5 ਤ- 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਿਕਵJ ਕਰੀਏ? ਸੁਝਾਅ:
ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲG
ਿਵEਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ, ਇੱ ਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸC ਉਪਲਬਧ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ
'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤH ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ>।
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ> ਿਸਹਤ ਪWਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ> ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਿਨqਜੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਜ> ਸਮੂਿਹਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪWਭਾਿਵਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲH ਵੱ ਖਰੀ ਸਿਥਤੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਪਛਾਣੋ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ>, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮf ਦੇ ਨਾਲ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ
ਸੰ ਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤH ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ> ਦੀ ਵਰਤH ਕਰੋ (ਹੇਠ> ਸਰੋਤ ਦੇਖੋ)।
ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤ> ਸਾਡੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ> ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇEੇਵਰ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲ
ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸC ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜ> ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ
ਤH ਪਿਹਲ> ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਵEਲੇ Eਣ ਕਰਦੇ ਹ>, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰਾ ਨਹC ਹੈ।
ਇਹਨ> ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ> ਦੀ ਸਮਝ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਤH ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਤH ਪਿਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨ> ਅੰ ਤਰ> ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ, ਅਨੁਭਵ
ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪWਤੀਿਬੰ ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਅ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ>
ਦੇਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗੱ ਲ ਬਾਤ
ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ> ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕ> ਨਾਲ
ਸਾਡੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ> ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿEE ਕੀਤੇ ਿਬਨ>
ਸੁਣੋ, ਉਹਨ> ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ> ਜ> ਿਵਕਲਪ> ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਉਨo> ਬੰ ਧਨ> ਨੂੰ ਉਤEਾਿਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਤH ਪਰੇ ਇਕਜੁੱ ਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਸC ਇਹਨ> ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹ> ਿਜਵf ਿਕ ਅਸC ਹੋਰ ਿਕਸਮ> ਦੇ
ਅਸਿਹਮਤੀ (ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਭਾEਾਈ, ਧਾਰਿਮਕ, ਖੇਡ>, ਸੰ ਗੀਤਕ, ਆਿਦ) ਨਾਲ
ਕਰਦੇ ਹ>।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕJਦਿਰਤ ਕਰੋ
ਇੱ ਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤEਾਿਹਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ> ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤ> ਜੋ ਇਕ ਸ>ਝੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਝਗਿੜਆਂ ਤH ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧ> ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੇ।

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹC ਹੈ, ਤ> ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱ ਕੋ ਗੱ ਲ
ਨਹC ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵf ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੈ, ਤ> ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰ ਘਰE
ਦੇ ਕfਦਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾnਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
(ਹੇਠ> ਸਰੋਤ ਦੇਖੋ)।

ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ ਿਕ, ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸC ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ> ਜੋ
ਅਸC ਸੋਚਦੇ ਹ> ਿਕ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤH ਵਧੀਆ ਹੈ, ਭਾਵf ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਵੱ ਖਰੇ ਫੈਸਲੇ
ਲੈ ਣ।

ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਡਰ> ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ (ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ
ਦਾ ਡਰ, ਸੂਈਆਂ ਜ> ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ
ਪWਭਾਵ> ਦਾ ਡਰ, ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਡਰ
ਿਨਰਣਾ ਜ> ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ)।
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ> ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱ ਚ Eਾਮਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ।
ਫੈਸਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੱ ਚਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ> ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ (ਿਕਸੇ
ਿਰEਤੇਦਾਰ ਜ> ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ,
ਿਕਤਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਜ> ਹੋਰ ਵਸਤੂ, ਇੱ ਕ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ ਿਜੱ ਥੇ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ> ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ)।

ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰG ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ
ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਜੰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵf ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲH ਵੱ ਖਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਜ> ਗੁੱ ਸਾ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ
ਿਰEਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਪWਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ
ਟਕਰਾਅ, ਬੇਦਖਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ>, ਧੱ ਕੇEਾਹੀ, ਚੁੱ ਪ, ਕਲੰਕ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ)। ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੱ Eਟ ਸਿਥਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਨxਿਤਕਤਾ ਜ> ਦੋE-ਰਿਹਤ
ਭਾEਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਇਹਨ> ਸੰ ਭਾਵੀ ਤਣਾਅ ਤH ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

CoVivre ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ.ਮਾਿਣਤ ਟੂਲ (ਏ. ਵੈਨੀਅਰ-ਕਲੇ ਮਨ, ਟੀ. ਸ?ਟਾਿਵਕਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਰੂਸੋ), ਏ. ਡੁਬੇ, ਸੀ. ਸੌਵੇਗੇਉ ਅਤੇ ਉਹਨG ਦੀ ਟੀਮ (ਪੀ. ਲਾਵੇਅਲਟ-ਐਲਾਰਡ, ਐਸ. ਮੇਸਬਾਹ ਅਤੇ ਐਲ. ਮਾਈਲਜ਼),
ਐਲ. ਮੋਨਾਇਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਕਵਾਚ-ਥਾਨ, 29 ਨਵੰ ਬਰ, 2021

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 5 ਤ- 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਰੋਤ
ਵੀਡੀਓਜ਼
Squat Télé-Québec, Le vaccin à ARN messager
https://squat.telequebec.tv/videos/13712
Squat Télé-Québec, La peur des vaccins
https://squat.telequebec.tv/videos/13658
Les guerriers de l’immunité, BD développée par Dr. Wilson, Ottawa
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/590b8e49d2de1d32ccaefb53/59c12b021de2e0000153471f_immunity_
warriors_french-compressed.pdf
For younger kids: Just a Vaccine, by Southern Ohio Medical Center
https://www.youtube.com/watch?v=aiXDWFBiJ7I
Valiant Vaccine Versus the Vicious Virus, by Dr. Dery and Dr. Griggs
https://www.youtube.com/watch?v=VQiESFpq65g

ਸਵਾਲG ਦੇ ਜਵਾਬ
Les Débrouillards, Vaccin contre la COVID-19
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/vaccination-des-enfants-contre-la-covid-19-on-reponda-vos-questions/
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/5-11ans
Doctor Answers Kids' Questions about COVID Vaccine, CBC Kids
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-doctor-answers-questions-about-covid-19-vaccine-for-kids-under-12 (video)
How to Handle Your Shots Like a Champ, by Kids boost immunity
https://kidsboostimmunity.com/champ (info and video)
COVID-19 Vaccine FAQ (5-11 year-olds), Sick Kids Hospital, Toronto
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=4001&language=English

ਿਮਲਨ/ ਅਪੁਆਇੰਟਮ,ਟ ਦਾ ਵ0ਤ ਿਨਸਚੇਯ ਕਰੋ
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ, ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨB, RAMQ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜB ਿਬਨB। 5 ਤF 11 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ (ਅਪੁਆਇੰ ਟਮOਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜB ਿਬਨB) ਜB ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤB ਵੇਖੋ

quebec.ca/vaccinjeune
ਅਪਾਇੰ ਟਮOਟ ਲੈ ਣ ਲਈ, Portail Clic Santé

portal3.clicsante.ca
'ਤੇ ਜਾਓ ਜB ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

1 877 644-4545
CoVivre ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ.ਮਾਿਣਤ ਟੂਲ (ਏ. ਵੈਨੀਅਰ-ਕਲੇ ਮਨ, ਟੀ. ਸ?ਟਾਿਵਕਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਰੂਸੋ), ਏ. ਡੁਬੇ, ਸੀ. ਸੌਵੇਗੇਉ ਅਤੇ ਉਹਨG ਦੀ ਟੀਮ (ਪੀ. ਲਾਵੇਅਲਟ-ਐਲਾਰਡ, ਐਸ. ਮੇਸਬਾਹ ਅਤੇ ਐਲ. ਮਾਈਲਜ਼),
ਐਲ. ਮੋਨਾਇਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਕਵਾਚ-ਥਾਨ, 29 ਨਵੰ ਬਰ, 2021

