ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ
ਕੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ...
ਕੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ...
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ? ਹਾਂ
• ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
• ਜੇ ਕਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋ ਲੋ ਂ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਧੋ ਖਾ ਹੈ ।

ਨਾਲ ਮੈ ਨੂੰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ? ਹਾਂ

ਨਾਲ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੈ ਸੱ ਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ

• ਆਰਏਐਮਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
• ਕੇ ਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

• ਕੋ ਵਿਡ ਟੈ ਸੱ ਟ ਵਿੱ ਚ ਕੇ ਵਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਕ੍ਰਮਿਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ? ਨਹੀਂ

ਵਿੱ ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋ ਂ ਬਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ? ਨਹੀਂ

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇ ਂ
ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਬਦਲਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ )।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਖ਼ੂਨ ਤੋ ਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ, ਪਾਰਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ,
ਫਾਰਮੈ ਲਡੀਹਾਈਡ, ਭਰੂ ਣ ਸੈ ਲ
ੱ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋ ਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

• ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ
ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋ ਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਣਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ ।

ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ , ਜੇ ਮੈ ਂ ਬੱ ਚਾ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ? ਨਹੀਂ
• ਕੋ ਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋ ਈ
ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਭਾਵ, ਟੀਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
• ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੋ ਵਿਡ19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ।

ਕੀ ਮੈ ਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਛੱ ਡ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?

ਨਹੀਂ

ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ
• ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋ ਵਿਡ -19 ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲੱ ਗਣ ਮਗਰੋ ਂ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਟਰੈ ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਕੇ ਵਲ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਜਜ਼ਬ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ
ਯੋ ਗ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋ ਵੇ।

ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
quebec.ca (ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਲਵੋ ।
Punjabi

ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱ ਚ
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ?

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋ ਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿੰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣਗੇ , ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ , ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁ ਣ ਤੱ ਕ ਸੱ ਤ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤ�ੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ : ਚੇ ਚਕ,
ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈ ਟੱ ਨਸ, ਪੀਲੀਆ, ਕਾਲੀ ਖਾਂ ਸੀ, ਪੋ ਲੀਓ ਅਤੇ ਖ਼ਸਰਾ।

ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?
ਕੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ?
ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਥਕਾਵਟ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱ ਗਣਾ।
• ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸ ਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ।
ਇਹ ਹਲਕੇ ਤੋ ਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ 1 ਤੋ ਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਣ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹਨ?

ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋ ਜ਼ ਤੋ ਂ 14 ਤੋ ਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰ ਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਵਿਡ -19 ਪ੍ਰ ਤੀ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋ ਧ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਦੀ 80% ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਡੋ ਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰ ਤੀ ਲੰ ਬੇ
ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋ ਧ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪਹਿਲੀ ਡੋ ਜ਼ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ, ਦੂਜੀ ਡੋ ਜ਼ 120 ਦਿਨਾਂ (ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ।

ਹੈ ਲਥ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ, ਕੋ ਵਿਡ-19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ
ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਦੋ ਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁ ਣ ਤੱ ਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ
ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱ ਕ ਵੀ ਮੌ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਈ।

