COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ

ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵਵਆਈ ਗਈ: 30 ਜੁਲਾਈ 2021

ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ
COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਵਜਊਂਦਾ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ
SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਵਹਿੱ ਸੇ ਲਈ ਅਣਵੂੰ ਵ਼ਿਕ ਕੋਡ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੂੰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਵਹਤ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਇਕ ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ) ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਸਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸੋਵਧਆ
ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ
ਇਹ ਹੋਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਿੈਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਼ਿੂੰ ਵਕਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
COVID-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਿੱਭ ਅਣਚਾਵਹਆ ਅਸਰ
'ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਵਵਦ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸੀਟੋਪੇਨੀਆ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ' (TTS) ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ
ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਪਿੱ ਧਰ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸ ਅਵਸਥ੍ਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਧ ਹਨ। TTS ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਿਾਈਜ਼ਰ) 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ COVID-19 ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਦਮਾਗੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ (ਵਦਮਾਗ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੀ ਇਕ
ਵਕਸਮ), ਹੈਪਵਰਨ ਪਰੇਵਰਤ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (ਹੈਪਵਰਨ ਇਲਾਜ ਪਰਤੀ ਇਕ ਦੁਰਲਿੱਭ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ), ਇਡੀਓਪੈਵਥ੍ਕ
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ਂ ੀਿੋਸਿੋਵਲਵਪਡ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਵਪਛਲੇ
ਸਪਲੈਂ ਚਵਨਕ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ (ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ) ਜਾਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਨਾਲ ਐਟ
ਇਵਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ
COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਵ਼ਿੇ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪਰਖਾਂ (ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ) ਅਤੇ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਵਿੱ ਚ 'ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ' ਵਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਧਐਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
COVID-19 ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਮਲੀਅਨ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੌ ਣ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ
(ਿਾਈਜ਼ਰ) ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਿਾਈਜ਼ਰ) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੇ ਖਤਵਰਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ
ਸਵਚਤ ਿੈਸਲਾ ਵਲਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਿਾਈਜ਼ਰ) ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਥ੍ਾਈ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥ੍ਾਂ ਉਪਰ ਦਰਦ ਜਾਂ
ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ, ਥ੍ਕਾਵਟ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੂੰਢ ਲਿੱਗਣੀ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੁਰੇ
ਅਸਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥ੍ਾਈ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1-2 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਲਿੱਭ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਥ੍ਰਮ
ੋ ਬੋਸਾਈਟੋਪਨ
ੇ ੀਆ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ (TTS) ਨਾਲ ਥ੍ਰਮ
ੋ ਬੋਵਸਸ
COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸੀਟੋਪੇਨੀਆ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ (TTS) ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਦੁਰਲਿੱਭ ਬੁਰੇ
ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਦੇ਼ਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਦੇ਼ਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TTS ਕੀ ਹੈ?
TTS ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ) ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟਾਂ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ) ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਪਿੱ ਧਰ ਼ਿਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 4-42 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ
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ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਦਮਾਗ (ਵਜਸਨੂੰ ਸੈਰੇਬਰਲ ਨਸਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਜਾਂ CVST ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਵਢਿੱ ਡ ਵਵਿੱ ਚ
(ਇਡੀਓਪੈਵਥ੍ਕ ਸਪਲੈਂ ਚਵਨਕ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
TTS ਦੁਰਲਿੱਭ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
TTS ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਵਧੀ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਵਝਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਪਵਰਨ-ਪਰੇਵਰਤ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ
(ਜਾਂ HIT) ਵਰਗਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਪਵਰਨ ਇਲਾਜ ਪਰਤੀ ਇਕ ਦੁਰਲਿੱਭ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੈ।

ਕੀ ਵਕਸੇ ਸਮਹ ਨੂੰ TTS ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਅਤੇ ਵਵਦੇ਼ਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ TTS ਦੀ ਦਰ ਛੋਟੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਿੱ ਼ਿਟ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ TTS
ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਕੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਪਾਏ
ਗਏ ਸਨ?
ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਿਾਈਜ਼ਰ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਿਾਰ਼ਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਵਲਆਂ ਦੇ ਹੇਠ
ਵਲਖੇ ਦੁਰਲਿੱਭ ਕਾਰਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ: ਵਦਮਾਗੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਜਾਂ ਹੈਪਵਰਨ-ਪਰੇਵਰਤ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ, ਇਡੀਓਪੈਵਥ੍ਕ
ਂ ੀਿੋਸਿੋਵਲਵਪਡ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ।
ਸਪਲੈਂ ਚਵਨਕ (ਮੈਸਟੇਵਨਕ, ਪੋਰਟਲ, ਵਤਿੱ ਲੀ) ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਜਾਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ ਨਾਲ ਐਟ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਡੂੰ ਘੀ ਨਸ ਵਾਲਾ ਥ੍ਰੋਮਬੋਵਸਸ (DVT) ਜਾਂ

ਂ ੋਵਲਜ਼ਮ (PE) ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨ ਦੇ ਗਤਵਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ
ਪੁਲਮੋਨਰੀ ਐਬ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਖਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਗਤਵਲਆਂ ਦਾ
ਪੁਰਾਣਾ ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ TTS ਵਵਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ COVID-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਖਾਸ ਜਗਹਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਵਲਆਂ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ

•

ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਤਲੇ ਦੀ ਪਰਵਵਰਤੀ ਜੋ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ-ਵਵਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

•

ਖਨ ਦੇ ਗਤਵਲਆਂ ਦਾ ਪਵਰਵਾਰਕ ਇਵਤਹਾਸ

•

ਇ਼ਿੈਵਮਕ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਦਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ

•

ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਵਗਣਤੀ)

•

ਂ ੀਕੋਗਲੇ ਼ਿਨ ਥ੍ੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਐਟ

ਖਨ ਦੇ ਗਤਵਲਆਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਦਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ਼ਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਜੋ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ
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COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
ਵਵਕਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਮਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਬਨਾਂ ਅਪਵਾਦ ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੂੰ ਕੜੇ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TTS ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 22.8 ਵਮਲੀਅਨ ਦਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 44 ਮਾਮਲੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਤੀ ਵਮਲੀਅਨ 1.9 ਕੇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਤੀ ਵਮਲੀਅਨ
ਪਵਹਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 14.8 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ )।

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ:
•

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ (ਇਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ)

•

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਵੀ
਼ਿਾਮਲ ਹੈ

•

ਕੈਵਪਲੀ ਲੀਕ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ

•

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TTS ਵਾਪਵਰਆ ਸੀ

•

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕੁਝ ਵਵ਼ਿੇ਼ਿ ਅਵਸਥ੍ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 30 ਵਮੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ:
•

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਅੂੰ ਼ਿ ਪਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ

•

ਹੋਰ ਟੀਵਕਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ

•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕੀਤੀ ਮੈਸਟੋਸਾਈਟੋਵਸਸ, ਵਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

ਂ ੀਕੋਗਲੈਂ ਟ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵਵਕਾਰ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਐਟ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਪੇ਼ਿੀ ਵਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ)
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਜਹੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ, ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ HIV ਨਾਲ ਵਜੂੰ ਦਗੀ ਵਬਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਵਸਿਾਰ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ 'ਵਜਊਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ' ਵਾਂਗ ਵਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੋਵਧਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਨਾ ਿੈਲਾ ਸਕੇ,
ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ।
COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਼ਿਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਥ੍ਰ
HIV ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਕੀ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਘਿੱ ਟ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ
ਰੋਕਥ੍ਾਮਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ- ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ
ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੈਸਲਾ ਗਾਈਡ।

ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਿਾਈਜ਼ਰ) 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ
ਹਨ, ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਮਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ
ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ ਜਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਅਵਸਥ੍ਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਮਆਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ:
ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੈਸਲਾ ਗਾਈਡ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

COVID-19 ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੇ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ।
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COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਂਡ COVID-19 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਵਿੱ ਚ COVID-19 ਦਾ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਥ੍ੈਰੇਵਪਊਵਟਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇ਼ਿਨ (TGA) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਨ਼ਿਵਚਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਵਮਆਰ
ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ TGA ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਪਰੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਰੇ ਼ਿਿੱ ਕੀ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਧੇ ਥ੍ੈਰੇਵਪਊਵਟਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇ਼ਿਨ
(TGA) ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ TGA ਦੀ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਵਕ COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਼ਿਿੱ ਕੀ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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