ਿਵਿਦਅਕ ਸੀਰੀਜ਼
mRNA ਟੀਕੇ ਿਕਵ' ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੰ ਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵ5 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ।
CASSA ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਜੂਕੇ<ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਨ?@ ਸਵਾਲ@ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ mRNA ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਸHਜਰ ਿਰਬੋਿਨਊਕਿਲਕ ਐਿਸਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ@ਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
mRNA ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪੱ ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪNੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ mRNA ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਿਵ<ੇ< ਢ@ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜ@ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈQਲ@ ਿਵੱ ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦS mRNA ਸਾਡੇ ਸੈQਲ@
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ@ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਪNੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ< ਪNਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕTਿਕ ਇਹ ਪNੋਟੀਨ ਇੱ ਕ ਿਵਦੇ<ੀ
ਂ ੀਜੇਨ ਵਜS ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਐਟ
ਂ ੀਜੇਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਕਣ ਹੈ, ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਇਸਨੂੰ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾTਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤS ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਇਿਮਊਨ ਪNਤੀਿਕਿਰਆ ਬਣਾTਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪNਿਕਿਰਆ ਐਟ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪNਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪNਭਾਵ@ ਿਵੱ ਚ ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇ<ੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ <ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ@ਿਕ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਮ ਜਵਾਬ ਹੈ। mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪNੈਕਟੀ<ਨਰ@ ਤS ਵਧੇਰੇ <ੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲ@ਿਕ, ਉਹਨ@ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕTਿਕ mRNA ਟੀਕੇ ਨਵH
ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮH ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੀ ਪNਦਾਨ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈQਲ ਿਵੱ ਚ ਇਿਮਊਨ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕTਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵH ਐਟ

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ apnahealth.org 'ਤੇ ਜਾਓ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਤS ਜਾਣਕਾਰੀ ਪNਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

