ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਈ
ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਰਨ
ੋ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਗਵਾਉਣ ਦੀ ੋੜ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ
ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਾਗ ਦਾ
ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਟੀਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ?
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ ੂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ,
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਗ ੀ ਮੁ ਾਕਾਤ ਵੇ ੇ
ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਟੀਕਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ19 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
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ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ SARS-CoV-2 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨੂੰ ਪਹਿ ੀ ਵਾਰ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ
ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੂਤ ਵਾ ਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਈ ੋਕਾਂ ਵਿੱਚ
ੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹ ਕੇ ੱਛਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ੋਕ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉ ਟੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ
ਉ ਝਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ
ੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਈ ਹਸਪਤਾ
ਵਿੱਚ ਦਾਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਦੇਖਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ ੇ ਦੀ
ੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱ ਮਿ ਾ ਕੇ ਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾ ੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 1
ੇ ੀ, ਪਰ 75
ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਵਗ
ਸਾ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੁਦ
ੰ ੀ
ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਇ ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾ ਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ
ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇ ਾਜ ਜਟਿ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ?
ਇੱਕ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ, ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਈ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਕਮੇਟੀ (JCVI), ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NHS
ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿ ਾਂ ਉਹਨਾਂ ੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਾਗ ਗ
ੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾ ਗ, ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹੈ ਥ ਅਤੇ
ਸੋਸ਼ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕ ੀਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾ ੇ ੋਕ ਸ਼ਾਮ ਹਨ।
ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਉਪ ਬਧ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟੀਕਾ ਜਿੰਨਾ ਜ ਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕੇ ਜੋਖਮ ਵਾ ੇ ਹੋਰ ੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਾਗ ਦਾ ਵਧਿਆ
ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾ ਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ:
• ਬ
 ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਇੱਕ ਬਾ ਗ ਹੋ
• ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤਸੰਭਾ ਵਰਕਰ ਹੋ
• ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾ ਵਰਕਰ ਹੋ
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾ ਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾ ਕਰਨ ਵਾ ੀ ਘਰੇ ੂ
ਦੇਖਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾ ੇ ਦੇਖਭਾ ਕਰਤਾ ਹੋ
• 65 ਸਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ
•  ੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ ੀਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾ ੇ ਨੌ ਜਵਾਨ
ਬਾ ਗ ਹੋ (ਅਗ ਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖ)ੋ
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ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਹਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਾ ੇ ਬਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ:
• ਖ
 ੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਊਕੀਮੀਆ, ਲਿੰਫੋਮਾ ਜਾਂ
ਮਾਈ ੋਮਾ)
• ਡ
 ਾਇਬਿਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ)
• ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ)
• ਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
• ਬ
 ੍ਰੌਂਕਾਇਟਿਸ (ਸਾਹ ਨ ੀ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼), ਏਮਫ਼ੀਸੀਮਾ
(ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਜਾਂ ਦਮੇ ਸਮੇਤ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜਾਂ ਸਾਹ ੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਾਂ
• ਗ
 ੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
• ਲਿਵਰ (ਜਿਗਰ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
• ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇ ਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ,
ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡਿਓਥੈਰੇਪੀ)
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾ
ੜਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ;
• ਰ
 ੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥ੍ਰਾਇਟਿਸ (ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾ ਾ ਗਠੀਆ), ੂ ਪਸ
ਜਾਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ
• ਇ
 ਕ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪ ਾਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ
• ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸੀਏਂਟ ਇਸਕੇਮਿਕ ਅਟੈਕ (TIA)
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਤ
 ੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਹੈ
• ਇ
 ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ
• ਤ
 ੁਹਾਡੀ ਤਿੱ ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਿੱਕ ਸੈ
ਰੋਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱ ੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਗ
 ੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ (40 ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ
ਦਾ BMI)
• ਗ
 ੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ
ਉਹ ਸਾਰੇ ੋਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀਪੀ ਸ ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
5

ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ

ਟੀਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾ ੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ੇ ੋਕਾਂ
ਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ੋਕ ਟੀਕੇ
'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ
ਅਜਿਹੇ ੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅ ਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ
ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ www.nhs.uk/covidvaccination 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਪਹਿ ੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ
20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੁਝ ੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਹਾ ੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ
ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਕੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ?
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿ ੀ
ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛ
ੱ ਣ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ੈਣ
ਦੀ ੋੜ ਹੈ। ਹਾ ਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿ ੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰਖੱ ਿਆ
ਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ੈਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਵਿਰੁਧ
ੱ ੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾ ੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਮਿ ੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹਨ:
• ਬ
 ਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ੇ ਨਸ਼ੀ ਤਾ।
ਦਰਦਨਾਕ, ਭਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਦ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਰੁਝਾਨ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
• ਥ
 ਕਿ
ੱ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਸਿਰਦਰਦ
• ਆ
 ਮ ਦਰਦਾਂ, ਜਾਂ ਹ ਕੇ ਫ ੂ ਵਰਗੇ ਛ
ੱ ਣ
ਹਾ ਾਂਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਈ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪ ਅਸਾਧਾਰਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਾਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋ ਦੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ
(ਪੈਕਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ ਾਹ ਦੀ ਪਾ ਣਾ
ਕਰੋ) ੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ੱਛਣ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ੱਛਣ ਵਿਗੜਦੇ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ
NHS 111 ਨੂੰ ਕਾ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸ ਾਹ ੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
(ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ) ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾ ਮੁ ਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੁਸੀਂ ਯੈ ੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਸ਼ੱਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਨਾ 11
ਦੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ
ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਦ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
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ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ ੂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ,
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਫ ੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਦੋਵੇਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਸ ੇ
'ਤੇ ਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ੱਛਣ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ:
• ਨਵੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖੰਘ
• ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ
• ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀ ੀ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ
ਤਾਂ www.nhs.uk/conditions/coronavirusCOVID-19/symptoms ਦੇਖੋ
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ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿ ੀ ਖੁਰਾਕ ੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਦੂਜੀ ਮੁ ਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ੋੜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗ ੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 3 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਈ ਟੀਕੇ
ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ੈਣ ਈ ਆਪਣੀ ਅਗ ੀ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
Don’t forget your

COVID-19 vaccination
Make sure you keep this record
card in your purse or wallet
Name
For more information on the
COVID-19 vaccination or Name
what of vaccine:
1
to do after your vaccination,
Batch no:
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.

Date vaccine given:

Don’t forget to attend your appointment to have your second
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses.
Second appointment date:

2

Name of vaccine:
Batch no:

Date vaccine given:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਗ ੀ ਮੁ ਾਕਾਤ ਵੇ ੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਪਹਿ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ
ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅ ੱਗ
ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ
ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਈ
ਅਪਾਇੰਟਮੈੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਕੀ ਟੀਕਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ19 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ
ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਾ ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ੇ ਦੁਆ ੇ ਦੇ ੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਕਰਨ ਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾ ਣਾ
ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ ੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ੋੜ ਹੈ:
•
•
•
•

 ਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਨੀ
ਸ
ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ
 ਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣੇ
ਆ
 ੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਨੀ
ਮ
www.gov.uk/coronavirus
Coronavirus Yellow Card (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਯੈ ੋ
ਕਾਰਡ) ਦੀ ਭਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ
ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ Yellow Card ਐਪ ਨੂੰ
ਡਾਉਨ ੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕ ੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ
ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੋ ਦੇ ਜਾਂ ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹ
ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ:
www.nhs.uk/covidvaccination
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