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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।
ਿਮੱ ਥ 1: ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ5 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ5 ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸ5 ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਸੰ ਕਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤR ਬਾਅਦ, ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰ< ਕੀਤੀ
ਜ@ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵੱ ਧ ਤR ਵੱ ਧ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ। ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗR ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਰੱ ਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਿਮੱ ਥ 2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ5 ਹੈ।
ਲੋ ੜ ਹੈ! ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇ<@ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨU ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਭ ਤR ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਿਮਊਨ ਪWਤੀਿਕWਆ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪWਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵ@ ਖੁਰਾਕ@ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਮੱ ਥ 3: ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੰ ੂ ਲੰਬੇ ਸਮX ਦੇ ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪWਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਦਨ@ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖੇ ਜ@ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਨ@
ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਹੱ ਲ ਹੋ ਜ@ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ ਿਜਵX ਿਕ ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਸਪੇ<ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਆਿਦ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਪWਤੀਰੋਧਕ ਪWਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਤR ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। 3 ਿਦਨ@ ਤR ਵੱ ਧ ਸਮX ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ
ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪWਭਾਵ@ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪWਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਮੱ ਥ 4: ਿਜਨ?@ ਲੋ ਕ@ ਨੂੰ ਪਿਹਲ@ ਹੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ?@ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ5 ਹੈ
ਇਹ ਸੱ ਚ ਨਹ5 ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰ< ਕੀਤੀ ਜ@ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ?@ ਲੋ ਕ@ ਨੂੰ ਪਿਹਲ@ ਹੀ ਕੋਿਵਡ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ@ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਨ?@ ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਜR ਵੀ

ਜਾਿਣਆ ਜ@ਦਾ ਹੈ। ਜਦR ਤੁਸ5 ਠੀਕ ਹੋ ਜ@ਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ5 ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਤ@ ਤੁਸ5 ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ apnahealth.org 'ਤੇ ਜਾਓ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਤR ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

