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ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 
ਸੰਸਕਰਣ 2.0 29 ਮਾਰਚ, 2021  

ਨੋਟ: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਹਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ “ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ” ਅਤ ੇ“ਕੇਅਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ”। 

ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਨਦਾਨ ਜਾਂ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਂਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਪੜ�ੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਕਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

• ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ/ਓਟਾਂਰੀਓ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਪਲੈਨ (OHIP) ਕਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OHIP ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਪੂ ਿਲਆਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ 
ਲਾਇਸ�ਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OHIP ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੈ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਕਾਰਡ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। 
• ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਰਪੂ, ਜੇ ਜਰਰੂੀ ਹੋਵੇ  
• ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ, ਸਕੂਟਰ, ਵ�ੀਲਚੇਅਰ, ਕੇਨ) ਅਤੇ 

ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ, ਸੱੈਲ ਫੋਨ, ਿਕਤਾਬ)।  
• ਗਲਾਸ ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੇ ਜਰਰੂੀ ਹੋਵੇ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ 
• ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਜਰਰੂੀ ਹੋਵ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ, ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ)।  
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ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰ ੇਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੀ ਿਨਯਮਤ ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਖਾਓ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕਲੀਿਨਕ 
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹ ੈਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਖੁੱਲ� ਾ ਟਾਪ ਜਾ ਂਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰਲੀ 
ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 

• ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਪਿਹਨੋ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਿਨਕ ਨੰੂ 

ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  
• ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� 10 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ। 
• ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੌਸਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕਰੋ।  

ਜਦ� ਮ� ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। 
ਕਲੀਿਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ 
ਵਰਤਣਗ।ੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀਆ,ਂ ਹੱਥ ਸਵੱਛਤਾ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਕਲੀਿਨਕਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਮਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਅਮਲਾ, ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਾਂ 
ਜਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ  

• ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ OHIP ਜਾਂ ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਡ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੋਟੋ ID ਜੇ ਕੋਈ OHIP ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੈ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

• ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ 
ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ) 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਦਿੂਜਆ ਂਤ� ਸਰੀਰਕ 

ਦਰੂੀਆ ਂ(ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ/6 ਫੁੱਟ) ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
• ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ 

ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 15-30 ਿਮੰਟ ਲਈ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
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ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ? 

ਟੀਕਾ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕਲੋ, ਟ�ੋਮੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤ ੇ
ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ ਸਮੇਤ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ  

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ 
(ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਸਮੇਤ) ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ/ਇਮਯੂਨੋਲੋਿਜਸਟ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਘੰਿਟਆਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਜੋ ਟੀਕ ੇਜਾ ਂਟੀਕਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਿੋਵਡ-19 ਟੀਿਕਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਖਾਣਾ, ਡਰੱਗ, ਜ਼ਿਹਰ, ਲੈਟੇਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਿਮੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਵਗਦੀ ਨੱਕ, ਿਛੱਕ, ਨੱਕ ਅਤ ੇਅੱਖ ਿਵੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਦਮਾ ਅਤ ੇਐਕਜ਼ੀਮਾ 
ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਿਮੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ 'ਤ ੇਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਵਧਰੇੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖੋ 

ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆ ਂਹਨ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਇਕ ਸਵ-ੈਇਿਮਉਨ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਇਮਯੂਨਕੋਮਪ�ਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।  

ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮ� ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝਰੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਿਜਵ� ਿਕ ਵਾਰਫਰੀਨ ਜਾਂ ਹੈਪਰੀਨ) ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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ਉਦ� ਕੀ ਜੇ ਮ� ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ ਮ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸੂਈਆ ਂ
ਦਾ ਡਰ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਿਪਛਲੇ ਟੀਿਕਆਂ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰਾ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਉਚੱ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱਕਵ� ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਲਆ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

• ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ 15 ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਲਈ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਅਕਸਰ ਨਹੀ ਂ
ਵਾਪਰਦਾ। ਟੀਕ ੇਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸੋ 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚਮੜੀ ਦੇ ਧਫੱੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰ ੇਜਾ ਂਮੰੂਹ ਿਵੱਚ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾ,ਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇ ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਦਿੂਜਆਂ 
ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ/6 ਫੁੱਟ ਦਰੂ ਰਹ।ੋ  

• ਕਲੀਿਨਕ ਛੱਡਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
• ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਲਈ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਕਰੋ (ਿਜਵ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ  

• ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਤ� ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ 15 ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ 
ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਣਾ/ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

• ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ ਿਜੱਥੇ ਸੂਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ 

ਠੰਡਾ, ਿਗੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਿਜਥੇ ਟੀਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
• ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਥਕਾਵਟ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ 

ਦਰਦ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ। ਜੇ ਜਰਰੂੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਐਸੀਟਾਿਮਨੋਿਫ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਿਬਉਪ�ੋਫੇਨ) 
ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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• ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਭੰੀਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਹਤੁ ਘਟੱ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਿਤਨੰ 
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰਤੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ 
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੁਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:  

o ਛਪਾਕੀ  
o ਿਚਹਰ ੇਜਾਂ ਮੰੂਹ ਦੀ ਸੋਜ  
o ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  
o ਬਹਤੁ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗਭੰੀਰ ਸੁਸਤੀ  
o ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (40°C ਤ� ਵੱਧ)  
o ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਦੌਰੇ  
o ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ (ਉਦਾਹਰਣ, “ਿਪੰਨ ਅਤ ੇਸੂਈਆਂ” ਜਾਂ ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ)। 

• AstraZeneca/COVISHIELD ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਦਰੁਲੱਭ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਿਜਸ 
ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ-ਇਨਿਡਉਸ ਪ�ੋਥਰੋਮਬੋਿਟਕ ਇਿਮਉਨ ਥ�ੋਮੋਬਸਾਈਟੋਨੀਆ (VIPIT) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:  

o ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ 
o ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 
o ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਠੰਢ 
o ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ 
o ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਿਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ 
o ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਲਹ ੂਦੇ ਛਾਲੇ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀ ਂਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ 

• ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 'ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ 
ਦਿੂਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ/ਟਾਲੋ। 

• ਆਪਣ ੇਕਿੋਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਿਕਸੇ ਖਰੁਾਕ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ 28 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਣੁ ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ 
(ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ)। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 28 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਮੱੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

• ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਕਾਰਡ) ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਆਪਣ ੇ
ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 
' )   ਤੇ ।

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/
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