COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ: ਆਮ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱ ਕ ਸਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਕਉਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
COVID-19 ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਬਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ

ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਬਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੈ।

ਮੁਢਲੇ ਸਬਤ ਬਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

COVID-19 ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਨੰ ਬਦਲ ਬਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ COVID-19
ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੋਰ ਟੀਬਕਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਉਨਹਾਂ

ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਬਬਮਾਰੀ ਨੰ ਬਬਨਹਾਂ ਬਦੱ ਤੇ ਹੋਏ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਰੀਰ ਨੰ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹਨ?
ਥਰੈਬਪਊਬਟਕ ਗੁਡਜ ਐਡਬਮਬਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (TGA) ਬਵੱ ਚ ਉਹ ਬਵਬਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਵੱ ਚ
ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰ ਬਨਯਬਮਤ ਅਤੇ ਮਨਜਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਮਨਜਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ TGA ਸਾਰੇ COVID-19 ਟੀਬਕਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ,
ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਵੱ ਚ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ ਬਜਸ ਬਵੱ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।
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TGA ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਕ ਉਹ

ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ ਕੇਵਲ ਬਸਰਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਨਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਬਵਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ
ਲਾਭ ਬਕਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਕਤੇ ਵੱ ਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ?
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ। ਅਬਜਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਵਕਾਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ
ਬਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਮਲਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਕਸਮ ਦੇ ਟੀਬਕਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਅਪਣਾਈ
ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱ ਬਡਆ ਬਗਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ:
•
•
•
•

ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਨਰਮਾਣ ਬਵੱ ਚ ਬਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ
ਬਵਕਾਸ ਨੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ, ਬਵਬਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬਨਰਮਾਤਾ ਰਲ ਬਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਲੀਬਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰ ਬਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਸੀ ਉਨਹੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੀਬਕਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਮਲੀ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ COVID19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਵੱ ਚ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ COVID-19 ਤੋਂ ਗਰਸਤ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ ਬਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਰੀਰ ਬਵੱ ਚ ਇਸ ਨੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਨਾਉਣ
ਦਾ ਇਕ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜਰਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਟੀਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਬਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨੰ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਬਸਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਬਹੱ ਸਾ ਬਕਉਂ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਕਹੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਕੁਝ ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ।

ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਬਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•

ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਹੈ
ਬੁਖ਼ਾਰ
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•
•

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਬਸਰ ਦਰਦ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਬਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਬਨਕ ਜਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ (ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ) ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਥਾ ਬਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਬਲੰਕ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵੱ ਚ ਖਨ ਦਾ
ਗਤਲਾ, ਅਤੇ ਖਨ ਬਵੱ ਚ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟ ਦੇ ਘੱ ਟ ਪੱ ਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱ ਥੇ ਪੜਹੋ:

https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages
ਕੀ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ?
COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੰ ਬਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਵੱ ਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਸਬਤ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਕ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਸਬਤ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਦੰ ਦੇ ਹਨ ਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਤੋਂ ਬਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਉਨਹਾਂ ਬਵੱ ਚ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬਬਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਨਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ
ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਫਾਈਜਰ) ਜਾਂ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ) COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਕ ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜੰ ਮਾਂ ਬੱ ਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਬਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ:
•
•
•

ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਬਜਹੀ ਬਜਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਬਟੱ ਲਬੌਰਨ (ਬੱ ਚਾ ਦੇ ਬਜੰ ਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ) ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜਹਾ ਬਜਹਾ ਬਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਇਨਹਾਂ ਖਤਬਰਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸ ਦੇ ਖਤਬਰਆਂ ਤੋਂ ਬਕਤੇ ਵੱ ਧ ਹਨ।
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰ ਪਬਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ
ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵੇਲੇ COVID-19 ਟੀਬਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid19-vaccines-other-languages 'ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਂਝਪ੍ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਵਬਗਆਨਕ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ COVID-19 ਟੀਕੇ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਾਂਝਪਣ ਜਾਂ ਨਸਬੰ ਦੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

TGA ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ ਮਨਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਕ TGA ਬਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ ਮਨਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ
ਜਨਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬਧਐਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਾਂਝਪਣ ਨੰ ਬਕਸੇ ਵੀ TGA ਦੁਆਰਾ ਮਨਜਰਸ਼ੁਦਾ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਬਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੌ ਣ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਵੱ ਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਖੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਬਕਸੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਨਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਨਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ
ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

ਕੀ ਬੱ ਚੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਹਰ, ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਹ (ATAGI) ਬਸਫਾਰਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਬਚਆਂ ਨੰ ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ
ਉਸੇ ਕਕਸਮ ਦੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ATAGI ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਕਬਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਕ ਇੱ ਕੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ
ਬਜਸ ਲਈ TGA ਨੇ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਮਨਜਰੀ ਬਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰ ਬਕਸ ਬਕਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਹਰ, ATAGI 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲੀ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ

ਪਰਣਾਲੀ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਸ
ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦਬਜਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬਮਲੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਜੰ ਨਹੀ ਹੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਮਲ ਸਕੇ।
ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ
ਮਹੀਬਨਆਂ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲੀ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਬਕਉਂਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ
ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਕਵੇਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਨਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਨਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੁੱ ਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫਾਰਮਾਬਸਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਬਕੰ ਗ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੱ ਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ?
COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਕ ਕੀ ਉਹ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
COVID-19 ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੁਝ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਬਸਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਕਵਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਕੇਵਲ ਉਹੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ
TGA ਵੱ ਲੋਂ ਮਨਜਰੀ ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਵੱ ਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਜਾਂ
ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
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ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਨੰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, COVID-19 ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਪਰਥਾਵਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।

ਦਸਬਰਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਧੋਵੋ, ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਬਵੱ ਚ ਰਹੋ,
COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨੋ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਉਹ ਲੋ ਕ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ COVID-19 ਹੋ ਬਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਕ

ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਬਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਰਬਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਕ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗ

ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਬਕ ਇਹ ਸੁਰੱਬਖਆ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫ਼ਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਕਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ?
ਂ ਾ (ਫ਼ਲ) ਅਤੇ COVID-19 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਕੋ ਬਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਲ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਇਨਫਲਐਜ
COVID-19 ਤੋਂ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦੰ ਦੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਨਹੀਂ ਬਦੰ ਦੀ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਫ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ਲ ਅਤੇ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰ ਫ਼ਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ 7 ਬਦਨ ਦਾ
ਫ਼ਾਸਲਾ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਿਨ ਪ੍ਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਜਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਹੀਂ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ COVID-19 ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰ ਬਕਸਮਾਂ (ਬਮਊਟੇਸ਼ਨ) ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਬਵਬਗਆਨਕ ਸਬਤ
ਬਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ COVID-19 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ (ਬਮਊਟੇਸ਼ਨਾਂ) ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ

ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥਰੈਬਪਊਬਟਕ ਗੁਡਜ ਐਡਬਮਬਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਮਨਜਰੀ ਅਤੇ ਬਨਗਰਾਨੀ ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਦੇ
ਬਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੇਬੜਓਂ ਨਜਰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ।
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ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬਸਟਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖੰ ਘ
ਦੇ ਟੀਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਸਾਨੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ
ਫ਼ਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਵਧੀਕ ਬਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਸਟਰ, COVID-19
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਬਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਭਬਵੱ ਖ ਬਵੱ ਚ,
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਕ ਕੀ COVID-19 ਬਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕੰ ਨਹੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ DNA ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ?
ਨਹੀਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਜਾਂ DNA ਨੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰ COVID-19 ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਬਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA (mRNA) ਦੇ ਇਕ ਅੰ ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਨਾਲ
ਬਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
mRNA ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚ DNA, RNA ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵੱ ਖਰੀ ਬਕਸਮ ਦਾ ਅਣ ਹੈ। mRNA ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰਾ ਜੀਨ ਜਾਂ DNA ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ
ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬਵੱ ਚ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਵੱ ਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। COVID-19
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਜੀਨ ਅਤੇ DNA ਇਕੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨਹੀਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀਆਂ – ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ – ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋੜਨਗੀਆਂ।
ਵੈਕਸੀਨ ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਡਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੀ ਮਾਈਕਰੋਕਚਪ੍ ਜਾਂ ਟਰੈਕਕੂੰ ਗ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਵੱ ਚੋਂ ਬਕਸੇ ਬਵੱ ਚ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਚਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਕਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਮਨਜਰਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਵੱ ਚੋਂ ਬਕਸੇ ਬਵੱ ਚ ਵੀ ਬਜਊਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ COVID-19

ਬਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਕ COVID-19 ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਨਾਲ ਬਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੰ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਵੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ, COVID-19 ਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਦਾ ਬਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਸਰੀਰ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ।
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ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜਰ ਕੀਤੀਆਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਜਾਨਵਰ, ਮੀਟ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਕਮਕ ਆਗ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਰੱ ਿਦੇ ਹਨ?
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜਰ ਕੀਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਆਬਗਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਬਮਕ ਆਗਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

22 ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਨੰ , ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਬਬਆਨ ਇੱ ਥੇ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2020122
1_nota-vaccini-anticovid_en.html

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਫ਼ਤਵਾ ਕੌਂ ਸਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਤਬਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ। ਫ਼ਤਵਾ ਸਲਾਹ ਬਦੰ ਦਾ ਹੈ ਬਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ COVID-19

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜਤ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫ਼ਤਵਾ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਫ਼ਤਵੇ ਨੰ ਇੱ ਥੇ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://www.anic.org.au/fatwa-council/

ਗਰੇਟ ਬਸਨੇਗੋਗ ਬਸਡਨੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੰ COVID-19 ਟੀਬਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼
ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰ ਇੱ ਥੇ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਇਸਲਾਬਮਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ COVID-19 ਟੀਬਕਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਬਬਆਨ
ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਬਆਨ ਨੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://aimamed.com.au/feature-content/

ਜੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ

ਨੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੌਟਲਾਈਨ ਹਰ ਬਦਨ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, 131 450 ਉੱਤੇ
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜੱ ਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 63 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਬਧਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਜਾਂ ਥਰੈਬਪਊਬਟਕ ਗੁਡਜ ਐਡਬਮਬਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।
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