COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ
17 ਜੂਨ 2021

ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਛਲੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ
ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਨਵੇਂ ਸਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਜੋ 50-59 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਵਿੱ ਚ ਿਵਹਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਖਨ ਦੇ
ਗਤਵਲਆਂ ਦੀ ਦੁਰਲਿੱਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟ੍ੋਿੇਨੀਆ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਥਰੋਮਬੋਵਸਸ, ਜਾਂ TTS ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ TTS ਦੇ ਖਤਵਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹਨ।
COVID-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਿਰਣ ਤਰੀਕਾ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲਿੱਖਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਿਣੇ ਟ੍ੀਕੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਏ ਹਨ।
ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਿਣੀ ਿਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਿਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਵਾਈ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਿਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਿਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰਿ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੀ ਿਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਮਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਵਨਕ ਜੋ ਿਵਹਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੂੰਤ 50-59 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਨਸ਼ਵਚੂੰ ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਾਹਰ ਇਿੱ ਥੋਂ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਕਵੜਆਂ ਦੀ
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵਕਸੇ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਮਲੇ ।
ਆਿਣੀ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ,
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈਲਿ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800
020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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