ਅਸ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਿਕਵ ਪਾਪਤ
ਕੀਤੇ?
ਫਰਵਰੀ 23, 2021

ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤ ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ ਿਵਚ, ਕਈ ਟੀਕੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ
ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਲੇਿਟਨ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਇੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਿਕਵ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬੁਲੇਿਟਨ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1. ਿਵਿਗਆਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ

● ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੇ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਿਿਕਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ।
● ਕੋਿਵਡ -19 ਕੋਈ ਨਵ ਿਕਸਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ , ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਰਸ ਵਾਇਰਸ, ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
● ਐਮ ਆਰਐਨਏ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਜੋ ਿਕ ਕਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਦੋ ਟੀਿਕਆਂ (ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨਾ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ
ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮ ਪੂਰੀ ਕੁ ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

● ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
● ਗਲੋ ਬਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿਹੱ ਸਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
● ਇੱ ਕੋ ਸਮ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ।
● ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਨ ਕੁ ਲ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ।

3. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨ ਟਰਾਇਲ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ
ਟੀਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਉਨ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਪਰਿਖਆ ਨਹ ਜ ਦਾ। ਇਨ ਪਿਿਕਰਆ ਨੂੰ "ਕਲੀਨੀਕਲ
ਟਰਾਇਲ" ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ ਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਸੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡਾ ਸੀ।

4. ਇਨਫੈੇਕ ਨ ਦੀਆਂ ਚ ਦਰ ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

● ਟੀਕਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਨਫੈਕ ਨ ਦੀਆਂ ਚ ਦਰ ਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਕੋਿਵਡ-19 ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਚ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ
ਆਸਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਟੀਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਥੋੜੇ ਸਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ
ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਨ ਿਜਨ ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ ਡੋਜ਼ ਨਹ ਸੀ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ
ਪਤਾ ਚੱ ਿਲਆ ਿਕ ਟੀਕਾ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਸੀ।

● ਅਕਸਰ, ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਸਮ ਕਈ ਅਸਫਲ ਕੋਿ
ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਮਲੀ।

ਕਰਨੀਆਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ

5. ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਪਿਕਿਰਆਵ ਛੇਤੀ ਅਰੰ ਭ ਹੋਈਆਂ।

ਅਤੀਤ ਿਵੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਮੁਲ ਕਣ ਪਿਕਿਰਆਵ
ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ ਨ ਖੋਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨ
ਿਰਸਰਚ ਪਿਿਕਰਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁ ਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਦਮ ਨਹ ਛੱ ਿਡਆ ਿਗਆ। ਪਬੰ ਧਕੀ ਪਿਕਿਰਆਵ ਿਰਸਰਚ
ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ ਬਿਚਆ।

ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕੋਿਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ। ਅਸ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਾਲੀ ਹ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਿਕਆਵ ਿਵਚ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
Development of the COVID-19 vaccine.

ਕਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਹੈਲਥ ਕਨਡਾ ਦੇ ਵੈ ਬਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-inf
ection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html (English)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronaviru
s/prevention-risques/covid-19-vaccins-traitements.html (French)

