ਿਵਿਦਅਕ ਸੀਰੀਜ਼
ਿਮੱ ਥ VS ਤੱ ਥ (1)
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੰ ਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵ4 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।
ਿਮੱ ਥ 1: ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ4 ਹਨ। ਿਕHਿਕ ਉਹਨ? ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹ4 ਹੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ? ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਹ4 ਹੁੰ ਦਾ। ਹਾਲ?ਿਕ, ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇ;ੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਜ? ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪQਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ
ਲਈ ਆਮ ਹਨ।
ਿਮੱ ਥ 2: ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟਰੈਿਕੰ ਗ ਯੰ ਤਰ ;ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਿਕੰ ਗ ਯੰ ਤਰ, ਧਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜ? ਮਾਈਕQੋਿਚੱ ਪ ;ਾਮਲ ਨਹ4 ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਮੱ ਥ 3: ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਜ? ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ4 ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹ4 ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦW ਤੱ ਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹ4 ਹੋ ਜ?ਦਾ ਉਦW ਤੱ ਕ ਸੰ ਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱ ਥ? ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਜ? ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪQੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਿਮੱ ਥ 4: ਿਮੱ ਥ 3: ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦW ਮੈਨੰ ੂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਮਲ ਜ?ਦੀ ਹੈ, ਮX ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਕਰ?ਗਾ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹ4 ਪਹੁੰ ਚਾHਦੀ। ਇਸ ਤਰ? ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ? ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੌਜ਼ੀਿਟਵ ਨਹ4 ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੀਿਟਵ ਹੈ, ਤ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕHਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤW ਪਿਹਲ? ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ? ਦੀ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕੋਲ ਉਹਨ? ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ>? ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ? ਨਹ4 ਸੀ।

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

