ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਸਸਆ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ
ਜੰ ਮਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਵਚ ਘੱ ਟ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈꓲ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਨੀਆ
ਵਸੰ ਡਰੋਮ (ਟੀਟੀਐਸ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈꓲ
ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈꓲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ
ਕੋਸਿਡ-19 ਵਵਰੱ ਧ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾ ਤਰਜੀਹੀ ਟੀਕਾ ਹੈꓲ ਹਾਲਾਂਵਕ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਅਜੇ ਵੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ
ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨꓲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋꓲ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾꓲ
ਥ੍ਰਮ
ੋ ਬੋਸਾਈਟੋਨੀਆ ਵਸੰ ਡਰੋਮ (ਟੀਟੀਐਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਥ੍ਰਮ
ੋ ਬੋਵਸਸ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਦਾ ਅਰਥ੍ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾꓲ
ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖ਼ੂਨ ਵਵਚ ਘੱ ਟ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਹੋਣਾꓲ
ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈꓲ ਜੇ ਇਹ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈꓲ ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਵਹੱ ਵਸਆਂ ਵਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨꓲ ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਵਵਚ ਘੱ ਟ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਵਹ
ਸਕਦਾ ਹੈꓲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਟੀਟੀਐਸ ਸਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈꓲ
ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਕਦੋਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਦੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਨਾਲ, ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 42 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨꓲ
ਟੀਟੀਐਸ(TTS) ਹੋਣਾ ਵਕੰ ਨੀ ਕ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ?
ਟੀਟੀਐਸ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋ ਕਾਂ ਸਿੱ ਚੋਂ 1-2 ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ
ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਕੋਸਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਂਦੇ ਹਨꓲ ਪ੍ਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਰ
ਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ 100,000 ਲੋ ਕਾਂ ਸਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2-3 ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ. ਸਜਿੇਂ-ਸਜਿੇਂ ਿਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਿੇਗੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇꓲ
ਕੀ ਵਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋ ਕ ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ?
ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਕਝ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਵੱ ਚ
ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈꓲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਵਸਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰ ਮਣ ਵਵੱ ਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨꓲ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨꓲ
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ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕਝ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਗੰ ਭੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰ ਦਾ ਵਸਰ ਦਰਦ ਜੋ:
o ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
o ਸਧਾਰਣ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ
o ਲੇ ਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
ਧੰ ਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
ਬੋਲਣ ਵਵੱ ਚ ਮਸਕਲ
ਘੂਕੀ
ਦੌਰੇ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱ ਚ ਮਸਕਲ
ਛਾਤੀ ਵਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਤਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵਵਚ ਸੋਜ
ਪੇਟ ਵਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚਟਾਕꓲ

ਜੇ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਤਰੰ ਤ 000 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈꓲ
ਕੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ?
ਹਾਂꓲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਬਜ਼ਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਹਤ
ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈꓲ
ਉਦੋਂ ਕੀ, ਜੇ ਤਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋꓲ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂꓲ
ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਵਮਲ ਚਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ?
ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੋਏ ਹਨꓲ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਦੂਜੀ ਖਰਾਕ ਲੈ ਣ ਵਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੋꓲ
ਕੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱ ਚ ਲਹੂ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋ ਚੱ ਕੇ ਹਨ?
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋ ਚੱ ਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ
ਵੀ ਤਹਾਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈꓲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਲਹੂ ਦਾ
ਗਤਲਾ ਹੋਣਾ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀਐਸ (TTS) ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈꓲ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ,
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ 1800 020 080' ਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋꓲ ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, 131 450 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋꓲ
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