ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਦੇ
AstraZeneca ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ
ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨਵਵਆਈ ਗਈ: 30 ਜੁਲਾਈ 2021

ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕੇ) ਬਾਰੇ
ਅੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਵਜਉਂਦਾ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
COVID-19 ਵਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਵੱ ਚ SARS-COV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਵਹੱ ਸੇ ਵਾਸਤੇ

ਅਣਵੂੰ ਵ਼ਿਕ ਕੋਡ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਰਵਹਤ ਆਮ 'ਵਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ' ਵਾਇਰਸ

(ਅਡੈਨੋਵਾਇਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
SARS-COV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਵਸੱ ਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡੈਨੋਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸੋਵਿਆ
ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ
ਇਹ ਦਸਰੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਿੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਿਾਅਦ ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਵਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਨਰਮਾਈ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਰ਼ਿ
ਥਕਾਵਟ

ਵਸਰ ਦਰਦ
ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ
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•
•
•

ਿੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਠੂੰਡ
ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨਾ
ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਘੱ ਟ ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਲਹ ਦੇ ਵਚੱ ਟੇ ਅਣਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂੰ ਢਾਂ ਦਾ ਵਿਣਾ
ਲੱਤਾਂ-ਿਾਹਾਂ ਵਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ

ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਘੱ ਟਣਾ
ਪੇਟ ਦਰਦ।

ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਵਤਹਾਈ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵੱ ਚ ਹੋਰ ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਿਲਅ ਵਰਗੇ ਵਿੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ

ਨੂੰ ਆਮ ਗਤੀਵਵਿੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਿੇਰੇ ਆਮ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਪਵਹਲੇ 1-2 ਵਦਨਾਂ ਵਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਿੁਖਾਰ, ਵਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ

ਸਰੀਰ ਵਵੱ ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਿਪਰੋਿੇਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ
ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੋਜ਼ਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਠੂੰਢੇ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੁਰਲੱਭ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੇ ਿਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
•

ਤੀਿਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ (ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ):

o

ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ ਿਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਵੱ ਚ ਦਰ
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

•

ਥਰੋਮਿੋਵਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੋਮਿੋਸੀਟੋਪਨ
ੇ ੀਆ ਵਸੂੰ ਡਰੋਮ (TTS) ਨਾਮਕ ਅਵਸਥਾ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
(ਥਰੋਮਿੋਵਸਸ) ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟ ਦੇ ਘੱ ਟ ਪੱ ਿਰ (ਥਰੋਮਿੋਸਾਈਟੋਪਨ
ੇ ੀਆ) ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
o
o

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਅਤੇ ਵਵਦੇ਼ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ TTS ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ

ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਹੱ ਵਸਆਂ ਵਵੱ ਚ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਵਦਮਾਗ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ

ਸੈਰੇਿਰਲ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨਸ ਥਰੋਮਿੋਵਸਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਢੱ ਡ ਵਵੱ ਚ (ਇਸ ਨੂੰ ਇਡੀਓਪੈਵਥਕ ਸਪਲੈਂ ਚਵਨਕ
o

ਵੇਨ ਥਰੋਮਿੋਵਸਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਖਨ ਦੇ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟਾਂ ਦਾ ਘੱ ਟ ਪੱ ਿਰ ਖਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਜਆਦਾਤਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 42 ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਼ਿੁਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

o

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਅਵਸਥਾ ਲੂੰਿੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ, ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

o

TTS ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਟੀਟੀਐਸ ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ ਜਾਣਕਾਰੀ
਼ਿੀਟ ਵਵੱ ਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀਹੈ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:
•

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਿਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱ ਚ ਮੁ਼ਿਵਕਲ, ਛਾਤੀ ਵਵੱ ਚੋਂ ਆਵਾਜ, ਵਦਲ ਦੀ ਤੇਜ ਿੜਕਣ ਜਾਂ ਢਵਹ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਮਵਹਸਸ

•
•

ਹੋਣ ਤੇ 000 ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਵਟਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 42 ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ:
o

ਵਸਰ ਦਰਦ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 48

ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਵਖਾਈ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਦਰਦ ਵਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਼ਿੁਰ ਵਵੱ ਚ ਵਸਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
o
o
o
o

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਿੁੂੰ ਦਲੀ ਨਜਰ
ਵਚਹਰੇ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ
ਭੂੰ ਿਲਭਸਾ ਜਾਂ ਦੌਰਾ
ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ

o

ਛਾਤੀ ਵਵੱ ਚ ਦਰਦ

o

ਪੇਟ ਵਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ

o
o

ਲੱਤ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਈ-ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਿੱ ਿੜ ਜਾਂ ਨੀਲ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਰੂੰਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ੜਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕਾਇਦਾ ਵਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪੇ਼ਿਵ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸੱ ਿੇ ਥਰੈਵਪਊਟਕ ਗੁਡਜ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇ਼ਿਨ
(TGA) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ TGA ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine ਸਿੇ ਉੱਤੇ
ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟੈਸਟ
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਿੁਖਾਰ)। ਪਰ,

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵਜਊਂਦਾ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ COVID-19 ਦਾ
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਣ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਪਵੇ:
•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਪਵਹਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਵਵੱ ਚ ਿੁਖਾਰ, ਵਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੱਛਣ
ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
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•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਖੂੰ ਘ, ਗਲਾ
ਖਰਾਿ ਹੋਣਾ, ਸੁੂੰ ਘਣ ਵਵੱ ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕਮੀ)।

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਵੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਿੈਲਣ ਦੀ ਸਰਤ ਵਵੱ ਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਗਆਤ COVID-19 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋ। ਜੇ ਼ਿੱ ਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ।

ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਵੋ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਹਿਵਤਆਂ ਦੇ
ਿਰਕ ਨਾਲ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਨੂੰ 12 ਹਿਵਤਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 4 ਹਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵਵ਼ਿੇ਼ਿ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੱ ਚ ਉਵਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਵਿਹਤਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੈੱਜੀ ਵਵਸਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰ ਭਾਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations
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