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ਜਨਵਰੀ  26, 2021 

 

ਕਿੋਵਡ -19 ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਕਨੈ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ. ਡਾਕਟਰਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਨ�ਾਂ ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ, ਪ�ਮਾਿਣਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਚੂਤ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕ.ੋ 

 

ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼: 

● ਕਿੋਵਡ -19 ਵਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਿੋਵਡ -19 ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. ਦ ੋਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ. 

● ਕਿੋਵਡ -19 ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਦਾ ਿਵਿਭੰਨ ਅਬਾਦੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  

ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  

ਕਿੋਵਡ -19 ਵਕੈਸੀਨ ਿਕਉ ਂਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

● ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ�, ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ� ਖਤਰਨਾਕ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖਸਰਾ, ਟਟੈਨਸ ਅਤ ੇਪੋਲੀਓ ਤ� ਸਾਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ. 

● ਕਿੋਵਡ -19 ਵਕੈਸੀਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  ਕਿੋਵਡ -19 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ 

ਮੜੁਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. 

● ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤ ੇਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 'ਤ ੇਰਿਹਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵਕੈਸੀਨ ਸਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਿਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈ. 

ਵਕੈਸੀਨ ਿਕਵ� ਕਮੰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

● ਵਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

● ਵਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਿਸਖਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿੋਵਡ -19 ਿਵਸ਼ਾਣ ੂਿਕਸ ਤਰ� ਾਂ ਦਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੂੰ  

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

● ਕਿੋਵਡ -19 ਵਕੈਸੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਕਰੋੋਨਵਾਇਰਸ ਦ ੇਉਪਰਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵਰਗੇ ਸਪਾਈਕ ਪ�ੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

("ਐਮਆਰਐਨਏ") ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕ ੇਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ�ੋਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ. ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਪ�ਤੀਰੋਧੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਫਰ 

ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਜੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.  

ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਿਕਨੰੀਆਂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ? 

● ਕਨੈ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦ ੋਟੀਕ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ / ਬਾਇਓਐਨਟਕੈ ਅਤ ੇਦਜੂਾ ਮੋਡਰਨਾ ਦਆੁਰਾ. 

 



 
● ਦਵੋਾਂ ਟੀਿਕਆਂ ਨੂੰ  ਦ ੋਖੁਰਾਕਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਿੋਵਡ -19 ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵੱਡ ੇ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵਚ 95% ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ. 

ਇਨ�ਾਂ ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਦ ੇਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? 

ਕੋਿਵਡ  -19 ਵੈਕਸੀਨ�  ਬਹੁਤ  ਹੀ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ  ਮੰਨੀਆਂ  ਜ�ਦੀਆਂ  ਹਨ . ਆਮ  ਤੌਰ  'ਤੇ , ਵੱਡੇ  ਿਵਿਗਆਨਕ  ਅਿਧਐਨ�  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ  ਵੇਖ ੇ
ਗਏ  ਮਾੜੇ  ਪ�ਭਾਵ  ਉਹੀ  ਹੁੰ ਦੇ  ਹਨ  ਜੋ  ਤੁਸ�  ਹੋਰ  ਵੈਕਸੀਨ�  ਨਾਲ  ਅਨੁਭਵ  ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹੋ . ਉਹਨ�  ਿਵਚ  ਟੀਕੇ  ਦੀ  ਥ�  ਤੇ  ਮੋਢੇ  / ਬ�ਹ  ਦ ੇ
ਦਰਦ , ਸਰੀਰ  ਅਤੇ  ਮਾਸਪੇ�ੀ  ਦੇ  ਦਰਦ , ਠੰਢ , ਥੱਕਾਵਟ  ਅਤੇ  ਬੁਖਾਰ  ਮਿਹਸੂਸ  ਕਰਨ  ਵਰਗੀਆਂ  ਚੀਜ਼�  �ਾਮਲ  ਸਨ . ਇਹ  ਟੀਿਕਆ ਂ
ਦੇ  ਆਮ  ਮਾੜੇ  ਪ�ਭਾਵ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਿਸਹਤ  ਲਈ  ਕੋਈ  ਖ਼ਤਰਾ  ਨਹ�  ਰੱਖਦੇ . ਜੇ  ਇਹ  ਅਨੁਭਵ  ਕੀਤਾ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ , ਤ�  ਇਹ  ਆਮ  ਤੌਰ  'ਤ ੇ
ਲਗਭਗ  ਇਕ  ਿਦਨ  ਿਵਚ  ਹੱਲ  ਹੋ  ਜਾਵੇਗਾ . ਇਹ  ਲੱਛਣ  ਵੈਕਸੀਨ  ਦੀਆਂ  ਦੋਵ�  ਖੁਰਾਕ�  ਤ�  ਬਾਅਦ  ਹੋ  ਸਕਦੇ  ਹਨ . 

ਿਜਵ�  ਿਕ  ਸਾਰੀਆਂ  ਵੈਕਸੀਨ�  ਹੁੰ ਦੀਆਂ  ਹਨ , ਇਕ  ਅਲਰਜੀ  ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ  ਦੀ  ਤਰ�� , ਬਹੁਤ  ਿਜ਼ਆਦਾ  ਗੰਭੀਰ  ਮਾੜੇ  ਪ�ਭਾਵ�  ਦਾ  ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ  ਮੌਕਾ  ਹੁੰ ਦਾ  ਹੈ . ਇਹੀ  ਕਾਰਨ  ਹੈ  ਿਕ  ਤੁਹਾਨੰੂ  ਵੈਕਸੀਨ  ਲਗਵਾਉਣ  ਤ�  ਬਾਅਦ  15-30 ਿਮੰਟ  ਲਈ  ਟੀਕਾਕਰਣ  ਸਾਈਟ 

(ਕਲੀਿਨਕ , ਜ�  ਤੁਹਾਡੇ  ਡਾਕਟਰ  ਦੇ  ਦਫਤਰ ) ਤੇ  ਠਿਹਰਣ  ਲਈ  ਿਕਹਾ  ਜਾਵੇਗਾ , ਤ�  ਜੋ  ਡਾਕਟਰੀ  ਅਮਲਾ  ਤੁਹਾਡੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਕਰ 
ਸਕੇ . 

ਤੁਸ� ਵੈਕਸੀਨ ਤ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਥੇੱ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹੈਲਥ  ਕੈਨ�ਡਾ  ਨ�  ਉਪਲਬਧ  ਡਾਕਟਰੀ  ਸਬੂਤ�  ਦੀ  ਵੀ  ਿਧਆਨ  ਨਾਲ  ਸਮੀਿਖਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਸੁਰੱਿਖਆ  ਦੀਆਂ  ਕੋਈ 

ਵੱਡੀਆਂ  ਿਚੰਤਾਵ�  ਦੀ  ਪਛਾਣ  ਨਹ�  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੈ . ਹੈਲਥ  ਕੈਨ�ਡਾ  ਵੱਲ�  ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ  ਅਤੇ  ਫ��ਚ  ਿਵਚ  ਫਾਈਜ਼ਰ  ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ 

ਅਤੇ  ਮੋਡਰਨਾ  ਵੈਕਸੀਨ�  ਦਾ  ਸਾਰ  ਇੱਥੇ  ਿਦੱਤਾ  ਿਗਆ  ਹੈ : 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu

stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu

stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html


 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 


