ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ
(ਫਾਈਜ਼ਰ) COVID-19 ਦੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 18 ਅਗਸਤ 2021

ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ
ਅੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (Comirnaty) (Pfizer Australia Pty Ltd) ਵੈਕਸੀਨ ਗਮਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ
ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਿ ਗਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਵੱ ਚ SARS-COV-2 ਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਗਹੱ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਣਵੂੰ ਗ਼ਿਕ ਕੋਡ ਼ਿਾਮਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਕਗਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਿੈ ਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਕਿਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਿੀ SARS-COV2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੜਨਾ ਗਸੱ ਖੇਿੀ। ਸਰੀਰ ਅਣਵੂੰ ਗ਼ਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਿੈ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਗਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਿ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•

ਟੀਕੇ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਿ
ਥਕਾਵਟ

ਗਸਰ ਦਰਦ

ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆਂ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਠੂੰਡ
ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ।

ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਘੱ ਟ ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਗਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਿ ਹਨ:
•

ਟੀਕੇ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਿੀ
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•
•
•
•
•
•

ਜੀਅ ਮਤਿਾਉਣਾ

ਿਹ ਦੇ ਗਚੱ ਟੇ ਅਣਆਂ ਵਾਿੀਆਂ ਿੂੰ ਢਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ
ਗਬਮਾਰ ਮਗਹਸਸ ਕਰਨਾ
ਿੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਉਨੀਂਦਰਾ

ਟੀਕੇ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਰਕ।

ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਲਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਟੀਲਕਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਲਹਮ ਫਲਅ ਵਰਗੇ ਲਿੱਛਣ ਮਲਹਸਸ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਲਹਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਪਲਹਲੀ ਜਾਂ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ।
ਜੇ ਟੀਕਾ ਿਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਗਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ ਮਗਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਿ ਜਾਂ ਆਈਬਪਰੋਫੇਨ ਦਵਾਈ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਿੱਛਣਾਂ ਗਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਗਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਿ ਜਾਂ ਆਈਬਪਰੋਫੇਨ ਿੈ ਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਜੇ ਟੀਕੇ ਵਾਿੇ
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੋਜ਼ਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੂੰਢੀ ਪੱ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੁਰਿੱਭ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਗਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ:
•

ਤੀਬਰ ਐਿਰਜੀ ਵਾਿੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ (ਐਨਾਫਾਈਿੈ ਕਗਸਸ)

•

ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਗਟਸ (ਗਦਿ ਦੀ ਮਾਸਪੇ਼ਿੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿ) ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਗਟਸ (ਗਦਿ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿ)।
ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਮਾਮਿੇ ਹਿਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਠੀਕ ਹੋ ਿਏ ਹਨ, ਹਾਿਾਂਗਕ ਇਨਹਾਂ ਮਾਮਗਿਆਂ
ਦੀ ਿੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਿਿੇ ਰੀ ਜਾਂਚ ਗਕਗਰਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਿੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰ਼ਿਾਂ (ਉਮਰ <30 ਸਾਿ) ਗਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
•

ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਗਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਿਰਜੀ ਵਾਿੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਬਰ ਿੱਛਣ ਮਗਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗਜਵੇਂ
ਗਕ ਸਾਹ ਿੈ ਣ ਗਵੱ ਚ ਮੁ਼ਿਗਕਿ, ਛਾਤੀ ਗਵੱ ਚੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ, ਗਦਿ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਢਗਹ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 000 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ

•

ਛਾਤੀ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਗਦਿ ਦੀ ਅਗਨਯਮਤ ਧੜਕਣ, ਧੜਕਣ ਦਾ ਗਵੱ ਚ-ਗਵੱ ਚ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ 'ਤੇਜ਼
ਹੋਣਾ', ਬੇਹੋ਼ਿੀ, ਸਾਹ ਫ਼ੁੱ ਿਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਿੈ ਣ ਨਾਿ ਦਰਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਗਕਸੇ ਸੂੰ ਭਾਗਵਤ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗਚੂੰ ਤਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵੱ ਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਣਗਕਆਸੇ ਿੱਛਣ ਹਨ

•

ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਗਟਆ ਹੈ।

ਿੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ ਿੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਗਮਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਗਖਆ ਦੀ ਗਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਿ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨੂੰ ਼ਿੱ ਕੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਫਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਸਹਤ ਗਵਭਾਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਸੱ ਧੇ ਥਰੈਗਪਊਗਟਕ ਿੁਡਜ਼ ਐਡਗਮਗਨਸਟਰੇ਼ਿਨ
(TGA) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਿੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਗਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ TGA ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਼ਿੱ ਕੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈੈੱਬਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਗਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ
ਕਰੋ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟੈਸਟ
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ COVID-19(ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਬੁਖਾਰ) ਦੇ ਿੱਛਣਾਂ ਵਰਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਿਾਂਗਕ,
ਫਾਈਜ਼ਰ ਗਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਰਗਹਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨਾ ਪਵੇ:
•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਗਹਿੇ ਦੋ ਗਦਨਾਂ ਗਵੱ ਚ ਬੁਖਾਰ, ਗਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਰਿੇ ਆਮ ਿੱਛਣ
ਗਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਨੱਕ ਵਿਣਾ, ਖੂੰ ਘ, ਿਿਾ ਖਰਾਬ
ਹੋਣਾ, ਸੁੂੰ ਘਣ ਗਵੱ ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕਮੀ)।

ਹਾਿਾਂਗਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਗਵੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਗਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਿਣ ਦੀ ਸਰਤ ਗਵੱ ਚ ਇਹ ਸਿਾਹ ਬਦਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ COVID-19 ਵਾਿੇ ਮਾਮਿੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋ। ਜੇ ਼ਿੱ ਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ।

ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਮੁਿਾਕਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗਮਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
3-6 ਹਫਗਤਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਿ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵ਼ਿੇ਼ਿ ਹਾਿਾਤਾਂ ਗਵੱ ਚ ਿੂੰਬੇ ਅੂੰ ਤਰਾਿਾਂ ਦੀ ਗਸਫਾਰ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ COVID-19 ਦੇ ਗਖਿਾਫ ਸੁਰੱਗਖਆ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਗਮਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਿਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਿੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਨੈੱਜੀ ਵੇਰਗਵਆਂ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰ ਭਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਗਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਸਤੇ https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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