
ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖੱਿਆ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਖਤਰਖੱਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਟੀਕਾ ਖਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ

21
ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚੱ ਵਿਖਲਾਈ 
ਪ੍ਾਪਤ ਵਿਹਤ-ਿਭੰਾਲ ਪੇਸ਼ਿੇਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿਚੱ ਟੀਕਾ 
ਲਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਟੀਕਾ COVID-19 ਿਾਇਰਿ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡ ੇਿਰੀਰ ਦੀ 
ਪਰਵਤਰੱਵਖਆ ਨੂੰ ਉਤਵੇਿਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਐਂਟੀਬਾਡੀ 
ਬਣਾਉਣਾ

COVID-19 ਟੀਕਾ ਕੀ ਹ?ੈ
• COVID-19 ਤੋਂ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਿਾਇਰਿ ਕਰਕੇ ਵਬਮਾਰ ਪੈਣ 'ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ 

ਤਹੁਾਡੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਭੰੀਰ ਵਬਮਾਰੀ 
ਿਾ ਂਮੌਤ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹ।ੈ

  ਟੀਕੇ ਵਿਚੱ ਵਿਉਂਦਾ ਿਾਇਰਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹ ੋਿਕਦਾ। 

3
ਿ ੇਤਿੁੀਂ ਭਵਿਖੱ ਵਿਚੱ COVID-19 
ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਵਿਚੱ ਆਉਂਦੇ 
ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡੀ ਪ੍ਵਤਰੱਵਖਆ 
ਪਣ੍ਾਲੀ ਤਹੁਾਡ ੇਵਬਮਾਰ ਪੈਣ ਲਈ 
ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਕਾਰਨਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਿਾਇਰਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਿਾਿਤ ੇਵਤਆਰ ਰਹਗੇੀ ਿਾ ਂ
ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਅਿਰਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।



ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ COVID-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਖਕਵੇਂ ਖਮਲੀ ਸੀ?

ਹਲੈਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੱ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਚਾਰ ਟੀਵਕਆ ਂPfizer-BioNTech ਟੀਕੇ, 
Moderna ਟੀਕੇ, AstraZeneca ਟੀਕੇ ਅਤੇ Janssen ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਵਦੱਤੀ ਹ।ੈ
ਕਵਲਵਨਕਲ ਪਰਖਾ ਂਵਿਚੱ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਟੀਵਕਆ ਂਦੀ ਿੁਰੱਵਖਆ ਅਤ ੇਪ੍ਭਾਿਕਤਾ ਦਾ ਟਿੈਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ

COVID-19 ਟੀਕੇ ਵਿਚੱ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ mRNA ਟੀਕੇ ਿਬਧੰੀ ਤਕਨਾਲੌਿੀ ਹ,ੈ ਿੋ ਵਕ ਨਿੀਂ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤ ੇਇਿ ਨੂੰ ਕਈ ਿਾਲਾ ਂ
ਤੋਂ ਖੋਿ ਪਰਖਾ ਂਵਿਚੱ ਿਰਵਤਆ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ

AstraZeneca ਅਤੇ Janssen COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਇਰਲ ਿੈਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਨੂੰ ਦਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਲਾ ਂਤੋਂ 
ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿ ਵਿਚੱ ਿਰਵਤਆ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ
COVID-19 ਦੇ ਟੀਵਕਆ ਂਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਵਕਉਂਵਕ:

ਫੰਡ ਖਵਚੱ ਵਾਧਾ 
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ

ਖਵਖਗਆਨੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰਾ ਂਅਤੇ 
ਸਨਅਤੱ ਖਵਚਕਾਰ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਖਮਲਵਰਤਨ ਹਇੋਆ ਹੈ

ਸਾਇਸੰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ 
ਖਵਚੱ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ 
ਆਮ ਮਾੜ-ੇਅਸਰ ਖਕਹੜ ੇਹਨ? COVID-19 ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ 

ਹਲੈਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੰਰੂੀ ਖਦਤੱੀ ਸੀ, ਖਕਉਂਖਕ 
ਸਬਤੂਾ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਚਖੱਲਆ ਹ ੈਖਕ ਉਹ ਸਰੁਖੱਿਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ 
ਚਗੰੀ ਕਆੁਖਲਟੀ ਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇCOVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ 
ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੇ-ਅਿਰ ਆਮ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ 
ਥਾ ਂ'ਤੇ ਪੀੜ, ਪੱੁਠੇ ਵਿਚੱ ਪੀੜ ਿਾ ਂਵਿਰ-ਪੀੜ। ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾੜੇ-ਅਿਰ ਬਹਤੁਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹੁਦੇੰ ਹਨ 
ਅਤੇ ਆਮ ਿੰਕੇਤ ਹਨ, ਵਿਿ ਤੋਂ ਤਹੁਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਭੰੀਰ ਮਾੜੇ-ਅਿਰ ਦੁਰਲੱਭ 
ਹਨ।

ਕਨੈਡਾ ਵਿਚੱ ਿਰਤਣ ਲਈ 
ਮਨਜ਼ਰੂ ਿਾਰੇ COVID-19 ਟੀਕੇ 
ਗਭੰੀਰ COVID-19 ਵਬਮਾਰੀ, 
ਹਿਪਤਾਲ ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਭਾਿੀ ਹਨ।  

ਿ ੇਤਿੁੀਂ ਵਕਿੇ ਮੂਲ ਵਿਹਤ ਿਮੱਵਿਆਿਾ ਂਿਾ ਂਵਿਹੜੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਤਿੁੀਂ ਇਿ ਿਮੇਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹ,ੋ 
ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਫਕਰਮੰਦ ਹ,ੋ ਤਾ ਂCOVID-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ।
COVID-19 ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ halton.ca/COVIDvaccines 'ਤ ੇਿਾਓ ਿਾ ਂ
311 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਯਵੂਨਟੀ ਹਲੈਥ ਟਰੋਾਟਂ ੋਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈ
ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਅਨੁਿਾਰ ਹ।ੈ 


