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ਕਵੋਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ [ਵਤਆਰਕਰਤਾ Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna] 
 

ਕਵੋਵਡ-19 

ਕੋਵਵਡ-19 ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮ ੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਹਲਕਾ ਵਜਹਾ ਿ ਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ 

ਵਜਆਦਾ ਵਿਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਅਧੇਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿ ਰਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਹ ਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ, ਕ ਝ ਿੱਵਚਆਂ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂੰਿੇ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਿਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਘਰੇਲ  ਸਵਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਜਆਦਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਵਕੈਸੀਨ ਵਕਵੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੂੰ ਅਵਜਹਾ ਪਰੋਟੀਨ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਵਵਚੱ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਮੌਜ ਦ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ “ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ” ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ ਐਂਟੀਿਾਡੀ ਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਵਹਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀਿਾਡੀ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ, ਸਾਨ ੂੰ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
 

ਦੋਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ ਵੱਡੇ ਕਲੀਵਨਕਲ ਪਰੀਖਣਾਂ ਵਵੱਚ ਪਰਵਖਆ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਇਹ ਸ ਰੱਵਖਆ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਪ ਰਾ ਕਰਵਦਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨ ੂੰ Health Canada ਤੋਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੂੰਸ ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 Pfizer ਵੈਕਸੀਨ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

 Moderna ਵੈਕਸੀਨ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿ ਜ ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਰ ਵਸਹਤ ਸਵਿਤੀਆ,ਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਡਾਇਿਟੀਜ਼, ਵਦਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਵਟਸ B, C ਜਾਂ 

ਚੂੰਗੀ ਪਰਤੀਰੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ HIV ਪੀਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੀਿੇ ਦੇ ਡੂੰਗ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਵੀ ਤ ਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਦਰਸ਼ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਦੋ-ਖ ਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲਿੀ ਇੱਕੋ ਿਰਾਂਡ ਦੀ 

ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਵਕੈਸੀਨ ਦ ੇਫਾਇਦ ੇ

ਵਿਹਤਰ ਸ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਦੋਹੇਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ ਰਾਕਾਂ ਜਰ ਰੀ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਦ ਜੀ ਖ਼ ਰਾਕ ਪਵਹਲੀ ਖ਼ ਰਾਕ ਦੇ ਿਾਅਦ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫਵਤਆਂ 

ਦੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਿਾਰਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਿੀ ਦ ਿਾਰਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਦ ਜੀ ਖ਼ ਰਾਕ ਦੇ ਿਾਅਦ, ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਮ ਕੂੰਮਲ ਸ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤ ੇਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤ ੇਦਾ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫਲਹਾਲ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 

ਲੂੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ ਿੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੀਖਣਾਂ ਵਵੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 95% ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਵਫਲਹਾਲ 

ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਵਕਨ੍ੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਿਹ ਤ ਿੋਿ੍ੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, 

ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਅਤੇ ਵਿਮਾਰ ਹਣੋ ‘ਤੇ ਘਰੇ ਰਵਹਣ ਵਜਹੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਰਹੋ। ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਵਜ ਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਨੱਜੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ। 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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ਮਾਿੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇ

ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਮਆਨੇ ਵਜਹੇ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕ ਝ ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਪਰਤੀ-ਰੱਵਖਆ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਵਾਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ੇਦੇ ਕ ਝ ਲੱਛਣ ਹਨ। 

ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕਲ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਮ ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ਵਵਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਿਹ ਤ ਆਮ   ≥10% (10 ਖ ਰਾਕਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ) 

ਆਮ 1%-10% 

(100 ਵਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 10 ਖ ਰਾਕਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ 1) 

ਅਸਧਾਰਨ1% 

(100 ਖ ਰਾਕਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 1) 

ਿਹ ਤ ਹੀ ਘਟੱ 

o ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ 

o ਵਸਰ ਦਰਦ 

o ਿਕਾਨ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਣਾ 

o ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਿਾਂ ਵਵੱਚ ਦਰਦ 

o ਿ ਖਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਿਾ 

o ਕੱਛਾਂ ਹੇਠ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਅਕਿਾਅ (ਵਸਰਫ 

Moderna ਵੈਕਸੀਨ)  

o ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ 

o ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ  

ਵਲੂੰਫ਼ ਨੋਡਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਵਸਸ ਵਜਹੀਆਂ ਗੂੰਭੀਰ 

ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ 

 

ਿਹ ਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ, ਗੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ (ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਵਸਸ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਾਈ ਹੀ ਹ ੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵਚੱ ਮ ਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਵਚਹਰ ੇਅਤੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਜਸ਼ 

ਜਾਂ ਵਤਊਿੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਓ। ਵਜਵੇਂ-ਵਜਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤ ਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਾਿ ੇਅਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸੱਧਾ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਿ ਨ ੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਿ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਤਾਿਕ ਸਾਰੇ ਮਾਿ ੇਅਸਰਾਂ ਉੈੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ 

ਵੈਕਸੀਨ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਰਹੇ।  

 ਵਕੈਸੀਨ ਹਾਲੇ ਨਾ ਲਗਵਾਓ, ਜਤੇ ਹਾਨ ੂੰ ਿ ਖਾਰ ਹ,ੈ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਮਾਰ ਹ;ੋ ਜਾਂ  

 ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਵਵੱਚ ਫਲ  ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ,ੋ ਜ:ੇ 

 ਤ ਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦ ੱਧ ਚ ੂੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ; 

 ਖ ਨ ਵਗਣ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀਰਵੱਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ; ਜਾਂ 

 ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖ਼ ਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਵਮਆਨੀ ਐਵਲਰਜੀ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਓ, ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ ਇਹਨਾ ਂਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ/ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹ ੂੰਦੀ ਹ:ੈ 

 ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਪੋਲੀਈਿਾਈਵਲਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੋਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ (PEG) ਸ਼ਾਮਲ ਹ;ੈ 

 ਟਰ ੋਮੇਿਮਾਈਨ 9ਵਸਰਫ਼ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਵਵੱਚ); ਜਾਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤ ਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਖ਼ ਰਾਕ। 
 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ toronto.ca/ਕੋਵਵਡ19 ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਰਤੋ: 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ਾਂ। ਵਦਸੂੰਿਰ 2020. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-

immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.ht ‘ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 

http://www.toronto.ca/covid19

