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ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 
ਸੰਸਕਰਣ 5.0 – 1 ਅਪ�ੈਲ, 2021

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਨਦਾਨ ਜਾ ਂਇਲਾਜ, ਜਾਂ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਲੈਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀ  ਂਹੈ।  

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੈਲਥ ਕਨਡੇਾ ਦਆੁਰਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ: Pfizer-BioNTech ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ, Moderna ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ, AstraZeneca ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ, 
COVISHIELD ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ, ਅਤੇ Janssen ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਕਨੇਡਾ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ Janssen ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ 
ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਉਤੱਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਕੀ ਹ ੈ
ਕੋਿਵਡ-19 ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਨਵ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (SARS-CoV-2) ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ 
ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਿਵਚ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦ� ਤ� ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲ 
ਗਈ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ 
ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਿਛੱਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸਾਹ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 
ਸੰਕਰਿਮਤ ਲੋਕ ਲਾਗ ਨੰੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਖੰਘ, 
ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਗੰਧ ਜਾ ਂਸੁਆਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 
ਸੰਕਰਿਮਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਹੰੁਦੇ, ਜਦ� ਿਕ ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਉਦਂੇ ਹਨ? 
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ 
ਸਾਡੀ ਇਿਮਉਨ ਿਸਸਟਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਕਵ� ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤਦ 
ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 
ਆਉਦੇਂ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਟੀਕੇ ਤ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨਹੀ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ  

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਓਟਾਂਰੀਓ 
(PHO) ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੈਬਪੇਜ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਕੇ।  

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
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ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ, ਲੈਬ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਖੁਰਾਕਾ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਨ, ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱਛਣ, ਲੈਬ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 14 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 
ਦਸੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 90% ਤ� ਵੱਧ ਅਤੇ AstraZeneca/COVISHIELD ਲਈ 
70% ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਤ� ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 90% ਤ� ਵੱਧ ਅਤੇ 
AstraZeneca/COVISHIELD ਲਈ 80% ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਨ�ਾਂ 
ਟੀਿਕਆ ਂਦੀਆ ਂਦੋ ਖੁਰਾਕਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ)। ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਸਾਰੇ ਟੀਕੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।  

ਇਹ ਟੀਕੇ ਕੌਣ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਿਨਰੋਧ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਹਚਾਣ ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਕਾ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• Pfizer-BioNTech ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਇਸ ਸਮ� 16 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ।

• Moderna ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਇਸ ਸਮ� 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ।
• AstraZeneca ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਅਤੇ COVISHIELD ਇਸ ਸਮ� 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ�, ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (NACI)
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 55 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾ ਂਿਵੱਚ AstraZeneca ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਅਤੇ
COVISHIELD ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਮ� ਪਿਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀ,ਂ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵੇਖੋ।  

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੇ: 
• ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਮ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਜਾ ਂਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ

ਐਲਰਜੀ ਸੀ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਜਾ ਂਐਲਰਜੀ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਹਨ।
• ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾ ਂਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਦੁੱਧ ਚੰੁਘਾ ਰਹੇ ਹੋ।
• ਤੁਸੀ ਂਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮਉਨੋਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਿਮਉਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ

ਿਗਆ ਹੈ।

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
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• ਿਪਛਲੀ ਟੀਕਾ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂਬੇਹੋਸ਼ ਜਾ ਂਚੱਕਰਾ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਈਆ ਂਦਾ
ਡਰ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਟੀਕਾ ਲਓ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਈ ਤ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਜਾ ਂਿਡੱਗਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ (ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਨਹੀ)ਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰੁਘਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਿਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਇਿਮਉਨ 
ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਾ ਂਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ 
ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਉਚੱ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਟੀਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨੰੂ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 
• ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਕਾ (ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਨਹੀ)ਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
• ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ; ਇਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ�

ਤੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਿਟਲਤਾ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਤ� ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਹੱਲ ਨਹੀ  ਂਹੋ ਜਾਂਦੇ।

• ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ। ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ/ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾ ਂਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਟੀਕਾ ਿਕਵ� ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 
ਟੀਕਾ ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਿਵੱਚ ਸੂਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਡੀਲੋਟਾਈਡ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ)। ਸੂਬਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (NACI) ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 4 ਮਹੀਨ ੇਬਾਅਦ 
Pfizer-BioNTech, Moderna ਅਤੇ AstraZeneca/COVISHIELD ਟੀਕਾ ਂਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ 
ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾ ਂਅੰਤਰਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। 

• Pfizer-BioNTech ਟੀਕੇ ਲਈ, ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਾਲ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 4 ਮਹੀਨੇ 
ਬਾਅਦ ਹੈ।

• Moderna ਟੀਕੇ ਲਈ, ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਾਲ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ।

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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• AstraZeneca ਅਤੇ COVISHIELD ਟੀਕੇ ਲਈ, ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਾਲ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ
ਤ� 4 ਮਹੀਨ ੇਬਾਅਦ ਹੈ।

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਕਾ ਲੜੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾ ਂ
ਦੇ ਟੀਕੇ (ਉਦਾਹਰਣ mRNA, ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ) ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਿਵੱਚ 
ਨਹੀ ਂਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।  

ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ? 

ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਨ�ਾ ਂਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG), ਅਤੇ ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਅਤੇ/ਜਾ ਂਟ�ੋਥਾਮਾਈਨ ਸਮੇਤ। ਹਾਲਾਂਿਕ, 
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG) 
ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਬੋਅਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ, ਜੁਲਾਬ, ਖੰਘ ਦੇ ਰਸ, ਕਾਸਮੈਿਟਕਸ, ਚਮੜੀ ਦੀਆ ਂਕਰੀਮਾਂ, 
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸੰਪਰਕ ਲ�ਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲ�ਸ ਦੇ 

ਸਮੱਗਰੀ Pfizer-BioNTech Moderna AstraZeneca/ 
ਅਤੇ COVISHIELD 

ਮੈਡੀਕਲ 
• mRNA • mRNA • ਗੈਰ-ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ

ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ
(ChAd)

ਨਾਨ-
ਮੈਡੀਕਲ 

ਿਲਿਪਡਸ • ALC-0315 
• ALC-0159 –

ਇਕ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ
ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG)

• 1,2-ਿਡਸਟੀਏਰੋਇਲ-
ਸਨ-ਗਲਾਈਸਰੋ-3-
ਫਾਸਫੋਕੋਲੀਨ (DSPC)

• ਕੋਲੇਸਟ�ੋਲ

• 1,2-ਿਡਸਟੀਏਰੋਇਲ-
ਸਨ-ਗਲਾਈਸਰੋ-3-
ਫਾਸਫੋਕੋਲੀਨ
(DSPC)

• ਕੋਲੇਸਟ�ੋਲ
• PEG2000 DMG

SM-102

• ਿਡਸਕੋਡੀਅਮ ਐਡੀਟੇਟ
ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ (EDTA)

• ਈਥਨੌਲ
• L‐ਿਹਸਿਟਡਾਈਨ
• L‐ਿਹਸਿਟਡਾਈਨ

ਹਾਈਡ�ੋਕਲੋਰਾਈਡ
ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ

• ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ 80
ਨਮਕ • ਿਡਬੇਿਸਕ ਸੋਡੀਅਮ

ਫਾਸਫੇਟ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ
• ਮੋਨੋਬੇਿਸਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਫਾਸਫੇਟ
• ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ
• ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ

• ਐਸੀਿਟਕ ਐਿਸਡ
• ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ

ਟ�ਾਈਹਾਈਡਰੇਟ
• ਟ�ੋਮੈਟਾਮਾਈਨ
• ਟ�ੋਮੈਟਾਮਾਈਨ

ਹਾਈਡ�ੋਕਲੋਰਾਈਡ

• ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ
ਕਲੋਰਾਈਡ
ਹੈਕਸਾਹਾਈਡਰੇਟ

• ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ

ਖੰਡ • ਸੁਕਰੋਸ • ਸੁਕਰੋਸ • ਸੁਕਰੋਸ

• ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਾਣੀ • ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਾਣੀ • ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਾਣੀ
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ਹੱਲ ਵਜ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖਾਣ ਜਾ ਂਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਤ� ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂਜਾਿਣਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਡਾਕਟਰੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਵਟਾਿਮਨ ਤੇਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਐਟਂੀਕ�ਸਰ ਏਜੰਟ) ਅਤੇ ਿਸ਼ੰਗਾਰ। ਟ�ੋਮੈਟਾਮਾਈਨ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮੀਡੀਆ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਰ�ਟਲ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? 
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆ ਂਦੀ ਤਰ�ਾ,ਂ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਟੀਕਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾ ਂਸੋਜ, ਥਕਾਵਟ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, 
ਜੋੜਾ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ। 

ਇਨ�ਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆ ਂ'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਿਧਐਨ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰੁਲਭ 
ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ�ਾ ਂਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ�ਾਂ ਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ 
ਸਮ� ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਲੀਿਨਕ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਦੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 
ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜ ੇਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਸਨ। 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ, AstraZeneca/COVISHIELD ਟੀਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੰੂ “ਟੀਕੇ-ਪ�ੇਿਰਤ ਪ�ੋਥਰੋਮਬੋਿਟਕ ਇਿਮਉਨ ਥ�ੋਮੋਬਸਾਈਟੋਨੀਆ” (VIPIT) 
ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿਕਆ ਦੀਆ ਂਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� 4 ਤ� 20 ਿਦਨਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਪਲੇਟਲੈਟਸ (ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੱੈਲ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿਕਆ ਨੰੂ ਖ਼ਨੂ ਵਗਣ ਤ� ਰੋਕਣ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। VIPIT ਦਰੁਲੱਭ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ 125,000 ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ� 1 ਤ� ਲੈ 
ਕੇ 1 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ� 1 ਤੱਕ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ 55 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਹੈ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ AstraZeneca ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ VIPIT ਨੰੂ ਵੇਖੋ। 

ਹੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾ ਂਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� 
ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ AstraZeneca/COVISHIELD ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋਖਮਾ ਂਨੰੂ ਪਛਾੜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਨੂ ਦੇ ਥੱਕੇ 
ਆਮ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚ। ਕੋਿਵਡ-19 ਖੁਦ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿਕਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ 
ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਾ ਂਿਜਸਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿਕਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html
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ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਦ� ਕਾਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਜਾ ਂ911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ 
ਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

• ਛਪਾਕੀ 
• ਿਚਹਰੇ ਜਾਂ ਮੰੂਹ ਦੀ ਸੋਜ 
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
• ਬਹੁਤ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ 
• ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (40°C ਤ� ਵੱਧ) 
• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾ ਂਦੌਰੇ 
• ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ (ਉਦਾਹਰਣ, “ਿਪੰਨ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ” ਜਾਂ ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ) 

ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂAstraZeneca/COVISHIELD ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂਹੇਠ 
ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ: 

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ 
• ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ  
• ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਜਾ ਂਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਜਾ ਂਠੰਢ 
• ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ 
• ਗੰਭੀਰ ਜਾ ਂਿਵਗੜ ਰਹੇ ਿਸਰ ਦਰਦ ਜਾ ਂਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ 
• ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆ ਂਝਰੀਟਾਂ, ਲਾਲ ਜਾ ਂਜਾਮਨੀ ਚਟਾਕ ਜਾ ਂਲਹੂ ਦੇ ਛਾਲੇ 

ਤੁਸੀ ਂਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਇਕਾਈ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕਦ� ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾ ਂਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ 
ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ 
ਖੁਰਾਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ ਦੀਆ ਂਦੋ ਖੁਰਾਕਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਿਕਉਿਂਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਜੂੀ 
ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਆਉਦੇਂ ਹੋ 
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਕਾਰਡ ਿਲਆਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ 
ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। 

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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