
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ
ਿਵਿਗਆਨਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ/ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਦੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਇਿਮਊਨੋਕੰਪ�ੋਮਾਈਜ਼ਡ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਵਾਲੇ) ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇਆਪਣੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ
ਿਪਛਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀ, ਨੰੂ "ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ" ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ
ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਨੰੂ FDA ਦਆੁਰਾ
ਅਗਸਤ 2022 ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵੇਰੀਐਟਂਾਂ ਤ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਣੁ "ਅਸਲੀ" ਬੂਸਟਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਰਹੇ।

ਹਰ ਕਲੀਿਨਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 
ਇਸ ਉਪੱਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਮੋਨੋਵੇਲ�ਟ ਨੋਵਾਵੈਕਸ (Novavax) ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 18+ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਦੇ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੂਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਬੂਸਟਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈਯੋਗ ਹਨ।

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੇਖ।ੋ

ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜੀ ਹਾਂ। ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ, ਅਤੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕਾਰਗਰ ਹਨ।

FDA ਨੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਕੋਿਵਡ-19 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤ� 11 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ FDA ਤ�
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (Emergency Use Authorization, EUA) ਹੈ।
ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਹੈ। ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਨੰੂ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ FDA ਦਆੁਰਾ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜੌਨਸਨ ਐਡਂ ਜੌਨਸਨ (J&J) ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ EUA ਹੈ। ਬਹਤੁੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ
ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਲਈ J&J ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਕਰਕੇ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਰਲੀ ਿਕਸਮ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸ ਬਾਂਹ ਿਵੱਚ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ�
ਲਈ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, 
ਬੁਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪਸ਼ੇੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਕਿਚਆਣ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਰ ਦਰਦ।
ਿਸ਼ਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ, ਰੋਣਾ, ਨੀਦਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਭੱੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਈ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਸਰੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਰੱਿਖਆ
ਲਈ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ, ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ
ਲੈਣ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ 1 
ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ 2 ਿਵਚਾਲੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ (21 ਿਦਨ) ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ
ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ (28 ਿਦਨ) ਹੈ:

• ਜੋ ਦਰਿਮਆਨੇ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਿਮਊਨੋਕਪੰ�ੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹਨ, ਜਾਂ

• ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ

• ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CDC ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚਆਪਣੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ, ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਰਿਮਆਨ 8 
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਦੀ ਆਿਗਆਦੇਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ 12 ਤ�
39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ, ਜੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਇਿਟਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਰਿਮਆਨ
ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦ� ਲੈਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਿਵਡ-19 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਜਕ�ਮ 'ਤੇ
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿਕਸੇ WHO-
ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਐਸਟ�ਾ ਜ਼ੇਨੇਕਾ) ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਨਕੀ
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ, 
ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ। ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਕੇ ਅਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਰਿਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ!

"ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ" ਬੂਸਟਰ ਕੀ ਹਨ?
"ਅਸਲ" ਬੂਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੇਰੀਐਟਂ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
"ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ" ਬੂਸਟਰ ਮੂਲ ਵੇਰੀਐਟਂ ਅਤੇ ਓਿਮਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਟਂਾਂ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। FDA ਨੇ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਸਟਰਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਵੇਰੀਐਟਂਾਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੂਸਟਰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੂਸਟਰ
6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html


ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ
ਿਵਿਗਆਨਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ

ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ, 
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, 
ਗੈਰ-ਗਰਭਵਤੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ
ਹੋਈਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਦਂੇ ਸਮ� ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ (CDC)।

ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ
ਖਤਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਉਂ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
CDC ਅਤੇ ਅਮੈਿਰਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਿਟ�ਕਸ (American
Academy of Pediatrics) ਦੀ ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ:

• ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਹਤੁ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ
ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-
ਿਤਹਾਈ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀਆਂ

• ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ�
ਮਲਟੀਿਸਸਟਮ ਇਨਫ਼ਲੇਮੇਟਰੀ ਿਸੰਡਰੋਮ (MIS-C)—ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਜਥੱੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਦਲ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ, ਿਦਮਾਗ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਗੈਸਟ�ੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ
ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ
ਨੰੂ "ਲੰਬਾ ਕੋਿਵਡ" ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਉਹਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮ�ਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19
ਫ਼ੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਖੇਡਾਂ, ਪਾਠਕ�ਮ ਤ�
ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਜੂੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਈਵ�ਟਾਂ ਤ� ਖੁੰਝ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CDC ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 
ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਠੀਕ ਹੋਣ
ਮਗਰ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦਬੁਾਰਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤ� ਿਕੰਨੇ ਿਚਰ ਤਕ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦੱਸ ਸਕਦੇ
ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀ।ਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟ�ੇਨ ਤ� ਿਵਕਸਤ
ਹੋਈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵ� ਵੇਰੀਐਟਂਾਂ ਤ� ਲੋੜੀਦਂੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਤੀਕੂਲ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਵਰਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
FDA ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤ� ਿਕਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਟੀਕਾਿਕ�ਤ/ਬੂਸਟਰ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਖੁਦ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਿਵਡ-19 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (CDC)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ
ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿਕਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਰਲੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਿਕਸਮ, ਥ��ਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ
ਿਸੰਡ�ੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥ��ਬੋਿਸਸ (Thrombosis with Thrombocytopenia 
Syndrome, TTS), ਬਹਤੁ ਥੋੜ�ੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ J&J ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ; ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ
ਦਰਦ; ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੋਜਸ਼; ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਦਰਦ, ਗੰਭੀਰ ਿਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ
ਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ; ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ। ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤ� TTS ਦਾ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਨਹੀ ਂ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਹਣੁ CDC ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਿਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Guillain-Barré Syndrome, (GBS) ਦੇ ਵੀ ਿਵਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਥੋੜ�ੇ ਿਜਹੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ J&J ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। GBS 
ਨਰਵਸ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਰਲਾ ਿਜਹਾ ਿਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� 1-2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ
ਜਾਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਜੇੂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ
ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਲਗਵਾਉਣ ਮਗਰ� ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ (ਿਦਲ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਸ (ਿਦਲ ਦੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ
ਦੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਛਾਤੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ; ਜਾਂ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਿਦਲ
ਦਾ ਫੜਫੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਤੇੁ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਪ�ਤੀ ਵਧੀਆ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਅਤੇ
ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CDC ਅਤੇ ਅਮੈਿਰਕਨ
ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਿਟ�ਕਸ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ
ਹੈ ਿਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਿਂਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, mRNA ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਸ (CDC) ਦੇਖੋ।

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10493:cdc%20covid%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html
https://www.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2022/american-academy-of-pediatrics-applauds-cdc-approval-of-safe-effective-covid-19-vaccines-for-children-ages-6-months-and-older/#:%7E:text=The%20AAP%20recommends%20COVID%2D19,vaccine%20as%20simple%20as%20possible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
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ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ
ਿਵਿਗਆਨਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ

ਆਪਣੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�
ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, CDC ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਦਰਿਮਆਨੇ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਿਮਊਨੋਕੰਪ�ੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ
ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਜਾਂ J & J ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 28 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ mRNA 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ
ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿਵੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤ� 4 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਮੌਡਰਨਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ J&J ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ:

• ਿਟਊਮਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕ�ਸਰਾਂ ਲਈ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

• ਅੰਗ ਟ�ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ
ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

• ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱੈਮ ਸੱੈਲ ਟ�ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

• ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਮਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਇਿਮਊਨੋਡੈਫ਼ੀਿਸ਼ਐਸਂੀ (ਿਜਵ�
ਿਕ DiGeorge ਿਸੰਡ�ੋਮ, Wiskott-Aldrich ਿਸੰਡ�ੋਮ) ਹੈ

• ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਚੁਕੱਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ HIV ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
• ਉਚੱ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਕੋਰਿਟਕੋਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਇਲਾਜ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਨੰੂ
ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ

ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 (SARS-CoV-2) ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ
ਿਸਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2019 ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀ 2007 
ਤ� ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ।

ਕੀ ਮ� ਅਿਜਹੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਹਲੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨੰੂ
ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਦਜੇੂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤ� ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

J&J ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਵਰਲੇ (ਪਰ ਗੰਭੀਰ) ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ, 
CDC ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ J&J ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ mRNA (ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ) ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮ� ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀ ਂਲਗਵਾਉਦਂਾ/ਲਗਵਾਉਦਂੀ, 
ਕੀ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਮੈਨੰੂ "ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾਿਕ�ਤ" ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਿਜਵ� ਿਕ
ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ
ਤ� ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਿਜਵ� ਿਕ J&J 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾਿਕ�ਤ ਮੰਿਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾਿਕ�ਤ ਹੋਣਾਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਲੈਣਾ
ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੰੂ
ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮ� ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਿਕੱਥ� ਲੈ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਮੁਫ਼ਤ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਵੈਕਿਸਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ I.D., ਬੀਮੇ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ
ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE.

ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 
ਕਾਲ ਕਰੋ: 510-268-2101.

COVID19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ Ver: 3/09/22

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#availability
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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