
ਜਿਵਂੇ ਹੀ ਟੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀ ਂਿਾਣਿਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਨਤਾ ਨੰੂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
quebec.ca (ਫਂੈ੍ਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ) 'ਤੇ ਿਾਓ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸੇ ਤਂੋ ਮਦਦ ਲਵੋ।

ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਟੀਿਾਿਰਨ ਨੰੂ ਲੈ ਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ

ਿੀ ਮਂੈ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ 
ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਾਂ? 

ਿੀ ਿੋਜਵਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ...

Punjabi

ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਿੋਜਵਡ-19 ਹੰੁਦਾ ਹੈ?   ਨਹੀਂ

• ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਧਕਆਂ ਧਵੱਚ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨਾਲ ਿੋਜਵਡ-19 ਟੈਸੱਟ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਪਾਜੀਜਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ?   ਨਹੀਂ

• ਕੋਧਵਡ ਟੈਸੱਟ ਧਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਧਵਅਕਤੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 
ਸੰਕ੍ਰ ਧਮਤ ਅਤੇ ਧਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਵੱਚ ਿਾਨਵਰਾਂ ਿਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਂੋ ਬਣੇ ਜਜਹਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ?   ਨਹੀ ਂ

• ਧਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਧਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਤਂੋ ਿਣੇ ਉਤਪਾਦ, ਪਾਰਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, 
ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਭਰੂਣ ਸੈਲੱ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤਂੋ ਿਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਹੈ, ਿੇ ਮਂੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ?   ਨਹੀਂ

• ਕੋਧਵਡ ਟੀਧਕਆਂ ਦਾ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਿਾਂਝਪਣ ਸਿੰਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸਿੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ, ਟੀਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਧਮਆਦ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰ ਭਾਧਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

• ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਦੱੁਿ ਚੰੁਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੋਧਵਡ-
19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਿਹਤਰ ਸੁਰੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਨਾਲ ਜਿਸੇ ਜਵਅਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ?   ਨਹੀਂ

• ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਧਚਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਧਵਡ -19 ਦਾ 
ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰਂੋ, ਸਾਡੀ ਧਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਕੇ ਧਵੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਜਜ਼ਿ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?   ਹਾਂ  
• ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲਂੋ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿੋਿਾ ਹੈ।

ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?   ਹਾਂ
• ਆਰਏਐਮਧਕਊ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਧਸਹਤ ਿੀਮਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
• ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਧਮਤੀ ਹੀ ਪੱੁਛੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਜਮੀ ਹੈ?   ਨਹੀਂ
• ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਸਫਾਧਰਸ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਵੱਿ 

ਦੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵਂੇ 
ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਦਲਾਅ ਅਿੀਨ ਹੈ)।

ਿੀ ਿੋਜਵਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ...

ਨਹੀਂ
ਧਜਵਂੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਮਤੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ 
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਦਨ ਚੁਧਣਆ ਹੋਵੇ।



ਿੀ ਿੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਿੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ?

ਿੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਵੱਚ 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ?

ਿੋਜਵਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਭਾਵ ਿੀ ਹਨ?

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਧਵਡ-19 ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਧਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਧਲਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤਂੋ ਿਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਜੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਧਜਵਂੇ ਧਕ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਿੁਲ ਜਮਲਾ ਿੇ, ਟੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀ ਂਹੁਣ ਤੱਿ ਸੱਤ ਗੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਚੱੁਜਿਆ ਹੈ: ਚੇਚਿ, 
ਜਡਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟੱਨਸ, ਪੀਲੀਆ, ਿਾਲੀ ਖਾਂਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਖ਼ਸਰਾ।

ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਡੋਜ਼ ਤਂੋ 14 ਤਂੋ 28 ਧਦਨਾਂ ਿਾਅਦ, ਸਿੰਧਿਤ ਧਵਅਕਤੀ 
ਧਵੱਚ ਕੋਧਵਡ -19 ਪ੍ਰ ਤੀ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ 80% ਤਂੋ ਵੱਿ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਧਸਫਾਧਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰ ਤੀ ਲੰਿੇ 
ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਧਹਲੀ ਡੋਜ਼ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਸੁਰੱਧਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 120 ਧਦਨਾਂ (ਚਾਰ ਮਹੀਧਨਆਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਧਵਤ ਘਾਤਕ ਨਤੀਧਜਆਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਿਲੇ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤਂੋ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ 
ਮਧਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਧਲਿੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਥਕਾਵਟ, ਿੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ।
• ਧਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਧਵੱਚ ਦਰਦ।

ਇਹ ਹਲਕੇ ਤਂੋ ਦਰਧਮਆਨੇ ਪੱਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤਂੋ 2 ਧਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ।

ਿਲਦਬਾਜੀ ਜਵੱਚ ਜਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ 
ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਵੀ, ਿੀ ਿੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਿੇ 
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ? 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਧਕਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਵਸ਼ਵ-ਧਵਆਪੀ, ਕੋਧਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਿਿਤਾ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਿਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਧਣਕਤਾ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਿੇਧਮਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ।

ਉਦਂੋ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਧਵੱਚ ਲੱਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੱੁਧਕਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।






