ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਡੀਓ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ
ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਵੱਲ ਲੈ
ਜਾਏਗਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.nhs.uk/covidvaccine’ਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19
ਟੀਕੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਟੀਕੇ (ਵੈਕਸੀਨ) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡਾ
ਿਬਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਏਬੀਏ ਹੈਕਟਰ-ਗੋਮਾ
ਸਥਾਨਕ ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਚੈਪਲਟਾਊਨ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਲਈ ਕਿਲਿਨਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।

ਮ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲੀਡਜ਼ ਜਨਰਲ ਇਨਫਰਮਰੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਮ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ ਪਿਹਲੇ ਗੇੜ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ
ਅਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।
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ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਿਹਚਿਕਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ
ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ 120,000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
31 ਿਮਲੀਅਨ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਅੰਕੜੇ 20/05/21 ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਹਨ) ਨੇ
ਟੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ (ਡੋਜ਼) ਲੈ ਲਈ ਹੈ; ਐਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਚੰਗੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਿਜਸ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਗਵਾਓ ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਅਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ!
Punjabi

ਜੂਨ 2021 ਿਵੱਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ

ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਆਸ ਹੈ।
ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਆਮ ਪਸ਼ਨਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਅਸ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਪਤੀ ਸਾਵਧਾਨ
ਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥ
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ ਹਨ, ਬੇਹਦ ਥਕਾਵਟ (ਹੰਭਣਾ); ਸਾਹ ਚੜਨਾ; ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ
ਘੁਟਨ; ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ (“ਮਾਨਿਸਕ ਉਲਝਣ”); ਸੌਣ ਿਵੱਚ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (ਅਿਨਦਰਾ-ਰੋਗ); ਿਦਲ ਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ।
ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕਿੜਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਓ. ਨ. ਸ.) ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਸ਼ਵੇਤ (ਕਾਲੇ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 ਪੇਸ਼ਾ: ਕੁਝ ਪੇਿਸ਼ਆਂ, ਿਜੱਥੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਮੁਕਾਬਲਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਿਵੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਜਵ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧਤ
ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ।

 ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-

ਪੀੜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ। ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਪੈਸਟਰ ਸੈਿਮਊਲ ਓਬਾਫੇਈ
ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ. (ਐਵਰਲਾਸਿਟੰਗ ਫਾਦਰਜ਼
ਅਸਬਲੀ), ਲੀਡਜ਼।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ, ਇੱਥ ਤੱਕ ਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ,
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਟੀਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਸਆਣਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ ਲੱਗਣ) ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ-ਦਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
ਿਲਆ ਦੀ ਹੈ।.
ਸਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ, ਬਾਈਬਲ ਸਾ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ; ਨਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੈ (ਜੇਮਜ਼
2:14-26)। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਮਤਮਾ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ
ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਸ ਰੱਬ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਅਸ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਪਰ ਸਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ
ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮੈਿਥਊ 26: 36-41)। ਇਹੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ
ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (I ਥੈਸੇਲੋਨੀਅਨ.5:21)।
ਮ ਟੀਿਕਆਂ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰ ਵੱਜ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ
ਲਈ ਮ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ। ਮ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਡੋਜ਼ (ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ) ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ
ਡੋਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਮਤਮਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ।
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ਮ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ - ਮ ਇਹ
ਿਕਵ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ
ਗ਼ਲਤ ਹਨ?
ਤੁਸ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੋਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ. ਚ. ਸ. ਨੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੋਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕਾਂ
ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵੈਬਪੇਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਅਸ਼ਵੇਤ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।
ਟਰਾਇਲਾਂ (ਪਰਖ) ਨੇ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕੇ ਿਨਰੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

 ਫਾਇਜ਼ਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਿਵੱਚ 9.6% ਅਸ਼ਵੇਤ/ਅਫ਼ਰੀਕੀ,
26.1% ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲੈਟੀਨ ਅਤੇ 3.4% ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਨ।

 ਆਕਸਫੋਰਡ/ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10.1% ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਤੇ
3.5% ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀ।

www.nhs.uk/covidvaccine

 ਮੌਡਰੇਨਾ ਪਰਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਿਵੱਚ 4.6% ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ 9.7%
ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨ।

www.gov.uk/coronavirus
ਲੀਡਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੋ।.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ

ਦੇਖੋ:

www.leedsccg.nhs.uk/covid-vaccine
ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਸਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਨ. ਚ. ਸ. ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
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ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਟਰਾਇਲਾਂ
ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨਾਂ

ਇੱਥੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

www.gov.uk/government/publications/regulatory-approvalof-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
www.gov.uk/government/publications/regulatory-approvalof-covid-19-vaccine-astrazeneca
www.gov.uk/government/publications/regulatory-approvalof-covid-19-vaccine-moderna

3

ਟੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - ਇਸ ਤਰਹ੍ ਾਂ ਕੀ
ਅਸ ਉਨਹ੍ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਟੀਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਿਹਯੋਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਫੰਿਡੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਲਿਨਕਲ ਪਰਖ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ
ਦੀਆਂ ਕਿਲਿਨਕਲ ਪਰਖਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਪਰਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ‘ਆਮ’ ਹਾਲਾਤ
ਤਿਹਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ
ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ - ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ।.
ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਲਈ ਪਵਾਨ ਹੋਏ ਟੀਿਕਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ਪੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ( ਮ. ਚ.ਆਰ.ਏ.) ਵੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੁਰਿੱ ਖਆ, ਿਮਆਰ ਅਤੇ
ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ,
ਿਜਸ ਪਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਲਿਨਕਲ ਪਰਖਾਂ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੜਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਇਸਸਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ
ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ. ਚ.ਆਰ.ਏ. ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 20,000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਿਕਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਵੱਜ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਡਾ. ਿਕਰ੍ਸਟੀਨਾ ਕੋਸਤਾਕੇ
ਲੀਡਜ਼ ਿਚਲਡਰ੍ ਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ
ਿਪਡੀਐਟਿਰਕ ਕਾਰਡੀਓਿਲਸਟ

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰਨਾਂ
ਟੀਿਕਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਦਖਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਭਾਵਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਸਬੰਧੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਡੀ. ਨ.ਏ. ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ ਿਲਆ ਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਦੋਵ ਅਪੌਇਟ
ੰ ਮਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ।
ਜੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਜੋ ਤੁਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਮ ਤੁਹਾ ਪੁਰਜੋਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਾਂਗੀ ਿਕ ਸੱਦਾ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੁੱਧ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ
ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਆਸ ਹੈ।
ਟੀਕਾ ਤੁਹਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਧ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
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ਟੀਕਾ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ
ਮਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ?
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੇ ਪਭਾਵ (ਲੰਬਾ ਕੋਿਵਡ) ਪਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਟੀਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਫੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਟਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ 3 ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ ਚੰਗੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਮਾਲ ਪਾੱਲ
ਸਥਾਨਕ ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਰਮਨਟੌਫਟਸ, ਹੇਅਰਿਹੱਲਜ਼
ਅਤੇ ਿਰਚਮੰਡ ਿਹੱਲ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਦੇ
ਕਿਲਿਨਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਟੀਕੇ ਿਕਵ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ.
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣਗੇ?
ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨਾ
ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਤ ਪੋਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਟੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ. ਨ.ਏ.
ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਟੀਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਢੁਕਵ ਹਨ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਵਾਨਤ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ ਹਨ। ਮੁਸਿਲਮ, ਿਹੰਦੂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਟੀਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਪਤੀ
ਿਝਝਕ ਨਹ ਿਦਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨ. ਚ.
ਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.nhs.uk/CovidVaccine) ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਿਕ ਟੀਕਾ
ਿਕਵ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਏਗਾ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਆਸ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਟੀਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣਨ-ਸਮਰੱਥਾ
ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਬਸਟੇਟਰੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਿਜਸਟ ਅਤੇ ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ
ਆਫ਼ ਿਮਡਵਾਈਵਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19
ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਣਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਅਿਮਤਾਿਲੰਗਮ, ਕਨਸਲਟਟ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮ:
“ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੰਫ ਗਲਡਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤ ਜ਼ਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ
ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਜਣਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਜੇ ਮ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਿਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ
ਕਿਲਿਨਕਲ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੱਸ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ (ਉਸੇ) ਸਮ ’ਤੇ ਹੀ
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
www.bit.ly/jcviadviceonc19vaccinationforpregnantwomen
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ਜੀ.ਪੀ./ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਤੁਸ NHS.uk website ’ਤੇ ਜੀ.ਪੀ. /ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਨਾਮ
ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ - ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਬਦਲ
ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਸ GOV.UK ਤ ਜੀ. ਮ. ਸ. ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ.ਪੀ/ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ.ਪੀ/ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਸਥਾਈ ਪਤੇ
ਜਾਂ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਜੀ.ਪੀ/ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 0300 311 22 33.

ਕੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਜਦ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਢੁਕਵਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਕੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਵੱਜ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ ਬਚਾ ਦੇ ਹਨ।
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ਇਮਾਮ ਕਾਰੀ ਅਸੀਮ ਐੱਮ.ਬੀ.ਈ.
ਮੌਸਿਕਊਜ਼ ਐਂਡ ਇਮਾਮਜ਼ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ। ਮੱਕਾ ਮਸਿਜਦ ਲੀਡਜ਼
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ
ਪਤੀ ਿਚੰਤਤ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਤੇ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ
ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਫੈਲਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ - ਟੀਕਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਜੀ.ਪੀ. /ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸ ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਫੇਰ
ਵੀ ervaccinationcentre@nhs.net ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 0113 20 69624
’ਤੇ ਈਲਡ ਰੋਡ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਬੁਿਕੰਗ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹ ਹੁੰਦੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਹਦ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਤੁਸ ਿਜੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਂਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ, ਭਾਰੇਪਣ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਅਤੇ ਦਰਦ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਤ 1-2 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਵਗੜਦਾ ਹੈ

 ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨੀ
 ਿਸਰਦਦਰ
 ਆਮ ਦਰਦਾਂ, ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ

ਹਾਲਾਂਿਕ 2 ਤ 3 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੈਕੇਿਜੰਗ ’ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ)।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤ ਘੱਟ ਸਮ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨ. ਚ. ਸ.111 ’ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਸ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤ ਸਲਾਹ ਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾਓ)
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ਅਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਦ
ਘੱਟ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੀਆਂ
ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਆਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜੈਿਨਕ ਕੋਿਵਡ-19
ਟੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਿਸਹਤ-ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾ
ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ
ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
40 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੇ.ਸੀ.
ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਿਵਕਲਿਪਕ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਨਹ ਬਣੇਗਾ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ ਨ. ਚ. ਸ. ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।.

ਆਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਨਵ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੁੰਤਤਰ ਿਨਯੰਤਕ, ਮ. ਚ.ਆਰ.ਏ. ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਆਕਸਫੋਰਡ/ਐਸਟਰਾਜੈਿਨਕਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ
(ਗੰਢਾਂ) ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਹਦ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਿਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।.

www.bit.ly/C19vaccinationandbloodclotting

ਮ. ਚ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਿਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ(ਜੇ.
ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ.), ਦੋਵ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ - ਹਰੇਕ
ਦੱਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਜ਼ 10 ਤ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਸਹਤ-ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ - ਅਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਹਮ ਹਨ।
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