ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ)
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2 ਸਤੰ ਬਰ 2021

ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ
ਅੱ ਜ ਤੁਹਾਨੰ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ) ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਿੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਡਰਨਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ
ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਗਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗਵੱ ਚ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਗਹੱ ਸੇ ਲਈ ਅਣੰ ਵਾਂਗ਼ਿਕ ਕੋਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਨੰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ SARS-CoV-2
ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਗਸੱ ਖੇਿੀ। ਅਣੰ ਵਾਂਗ਼ਿਕ ਕੋਡ ਨੰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਗਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਗਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
●

ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਦ

●

ਥਕਾਵਟ

●

ਗਸਰ ਦਰਦ

●

ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆਂ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ

●

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ

●

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ।

ਮੌਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੱ ਟ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਗਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
●

ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਿ

●

ਕੱ ਛ ਗਵੱ ਚ ਸੋਜ਼ਿ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ

●

ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ/ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ
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●

ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲੰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰ ਢਾਂ।

ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਗਤੰ ਨ ਗਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਆਮ ਟੀਗਕਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਿਲਅ ਵਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਅਗਹਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਿਾ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਿਤੀਗਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਗਹਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਗਕਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਗਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬਪਰੋਿੇਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਗਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਗਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬਪਰੋਿੇਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਜ਼ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੀ ਪੱ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੌਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਦੁਰਲੱਭ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਇਹ ਹਨ:
●

ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਿੰ ਭੀਰ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ (ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਗਸਸ)।

●

ਮਾਇਓਕਾਰਗਡਗਟਸ (ਗਦਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇ਼ਿੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿ) ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਗਡਗਟਸ (ਗਦਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿ)।
ਗਜਆਦਾਤਰ ਗਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਮਾਮਲੇ ਹਲਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਿਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਗਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਗਲਆਂ ਦੀ
ਲੰਬੀ ਗਮਆਦ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਮਰਦਾਂ (ਉਮਰ < 30 ਸਾਲ) ਗਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:
●

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਿੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ 000 ਨੰ ਿੋਨ ਕਰੋ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਗਵੱ ਚ ਔਗਖਆਈ, ਘਰਰ-ਘਰਰ ਦੀ ਆਵਾਜ, ਗਦਲ ਦੀ ਤੇਜ ਧੜਕਣ ਜਾਂ
ਢਗਹ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ

●

ਤੁਹਾਨੰ ਛਾਤੀ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਗਦਲ ਦੀ ਅਗਨਯਗਮਤ ਧੜਕਣ, ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਟੱ ਪਣਾ ਜਾਂ
'ਿੜਿੜਾਉਣਾ', ਬੇਹੋ਼ਿ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

●

ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਗਵਤ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਣਗਕਆਸੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

●

ਤੁਹਾਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਅਣਚਾਗਹਆ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਗਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਗਟਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਿੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ) ਨੰ ਗਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਗਖਆ ਗਨਿਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨੰ ਼ਿੱ ਕੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਸਹਤ ਗਵਭਾਿ ਨੰ ਜਾਂ ਗਸੱ ਧੇ TGA ਨੰ ਇਕ ਰਸਮੀ
ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਿੇ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਿੇ, ਤਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ TGA ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਼ਿੱ ਕੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈੈੱਬਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿੇ ਉਪਰ ਗਲਖੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ COVID-19 (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਬੁਖਾਰ) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਿੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਗਕ, ਮੌਡਰਨਾ ਗਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ COVID-19 ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਰਗਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਵੇ:
●

ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਗਹਲੇ ਦੋ ਗਦਨਾਂ ਗਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਬੁਖਾਰ, ਗਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਰਿੇ ਆਮ ਲੱਛਣ
ਗਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

●

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰ ਸਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਨੱਕ ਵਿਣਾ, ਖੰ ਘ, ਿਲੇ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ,
ਸੁੰ ਘਣ ਗਵੱ ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਕਮੀ)।

ਪਰ, ਤੁਹਾਨੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਗਵੱ ਚ ਲਾਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਗਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਸਰਤ ਗਵੱ ਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ COVID-19 ਕੇਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ। ਜੇ ਼ਿੱ ਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰ ਮੌਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗਮਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4-6 ਹਿਗਤਆਂ ਦੇ
ਿਰਕ ਨਾਲ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵ਼ਿੇ਼ਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਗਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਦੀ ਗਸਿਾਰ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ
COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਗਖਆ ਦੀ ਗਮਆਦ ਨੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਨੈੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਗਕਵੇਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰ ਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-forcovid-19-vaccinations
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