COVID-19 ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਫਾਈਜ਼ਰ)
ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕੇ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 15 ਸਤੰ ਬਰ 2021

ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕੇ) ਬਾਰੇ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ 3-6 ਹਫਤਤਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਅੁੰ ਤਰਾਲ ਿਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਨਾਲ ਗਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਵਿੱ ਚ SARS-COV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਗਹਿੱ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣੁਵਾਂਗ਼ਿਕ ਕੋਡ ਼ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਨੰ
ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਕਗਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ SARS-COV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਗਸਿੱ ਖੇਿੀ, ਜੋ
COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਣਵੰ ਗ਼ਿਕ ਕੋਡ ਨੰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
(ਜੀ ਪੀ) ਨਾਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਕਸੇ ਼ਿੰ ਗਕਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਕਲੀਗਨਕੀ ਪਰਖ ਨੇ ਗਦਖਾਇਆ ਗਕ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵਿੱ ਚ COVID-19 ਨੰ ਰੋਕਣ
ਗਵਿੱ ਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਗਜੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ COVID-19 ਨਾਲ ਲਿੱਛਣ-ਯੁਕਤ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 95 ਪਰਤੀ਼ਿਤ ਘਿੱ ਟ ਸੀ ਗਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਗਦਿੱ ਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਗਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਗਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਗਵਿੱ ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ।
COVID-19 ਦੇ ਗਖਲਾਫ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਪਗਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਭਿ 2-3 ਹਫਗਤਆਂ ਬਾਅਦ ਼ਿੁਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਗਕ ਇਕ ਖੁਰਾਕ
ਕੁਝ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਥੋੜਹੀ-ਗਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਗਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰਿੱਗਖਆ
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ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ 100 ਪਰਤੀ਼ਿਤ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ COVID-19 ਤੋਂ ਗਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
SARS-CoV-2 ਸੰ ਭਾਗਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨੰ ਲਾਿ ਿਰਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਗਕ ਉਹਨਾਂ
ਗਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੰ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਤਕ,
ਜੇ ਤਿਅਕਤੀ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿਿੱ ਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ, ਤਕਸੇ ਟ੍ੀਕੇ ਲਿੱਗੇ ਤਿਅਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਿਾਇਰਸ ਨੁੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁੰ ਪਰਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਿਨਾ ਨੁੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਤਿਿੱ ਚ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਕ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ:
•

ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ

•

ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ

•

ਗਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਗਹਨਣਾ

•

COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰਨਾ/ਵਿੱ ਖਰੇ
ਰਗਹਣਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਗਫਰ ਵੀ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਿੱ ਚ ਅਗਜਹੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਗਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਿਲਾ
ਦੁਖਣਾ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕਾ) ਕੌ ਣ ਲਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
≥12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਕਸ ਨੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕਾ) ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ ਗਲਗਖਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
•

mRNA COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ (ਯਾਨੀ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਪਾਈਕਿੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ)) ਦੀ ਗਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ (ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ ਦੀ ਗਕਸਮ) ਹੋਇਆ ਸੀ,

•

ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਕਸੇ ਿੀ ਤਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਤਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਤਸਸ, ਤਜਸ ਤਿਿੱ ਚ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ
ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG) ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ

•

ਮਾਇਓਕਾਰਤਡਤਟ੍ਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਤਡਤਟ੍ਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿੱ ਕ mRNA COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਪਛਲੀ
ਖੁਰਾਕ (ਯਾਨੀ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ) ਹੈ

•

ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੰ ਭੀਰ ਮਾੜੀ ਘਟ੍ਨਾ, ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਤਖਆ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ mRNA COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ (ਯਾਨੀ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ) ਦੀ ਤਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕੁਝ ਗਵ਼ਿੇ਼ਿ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
30 ਗਮੰ ਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਗਹਣਾ, ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਹੇਠ
ਗਲਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਦਿੱ ਸੋ:
•

ਗਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਗਕਸੇ ਅੰ ਸ਼ ਪਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ (ਯਾਨੀ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ)

•

ਹੋਰ ਟੀਗਕਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਅੰ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟੋਸਾਈਟੋਗਸਸ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਹੋਈ ਗਜਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਂ ੀਕੋਿਲੈਂ ਟ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਖਨ ਵਿਣ ਵਾਲੀ ਗਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਨ ਨੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਐਟ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਗਨਰਣਾ ਕਰਨ ਗਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਪੇ਼ਿੀ ਗਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣਾ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਗਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵ਼ਿੇ਼ਿ ਹਾਲਾਤ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਹੇਠ ਗਲਖੀਆਂ ਸਗਥਤੀਆਂ ਗਵਿੱ ਚੋਂ ਗਕਸੇ ਦੇ ਇਗਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜੀਪੀ, ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਤਦਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੁੰ ਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ
ਤਕਸੇ ਿਾਧ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
•

ਤਾਜ਼ਾ (ਯਾਨੀ ਤਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ) ਸੋਜਸ ਿਾਲੀ ਗਦਲ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਂ ੋਕਾਰਡੀਗਟਸ
ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਗਟਸ, ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਗਟਸ, ਐਡ

•
•

ਤੀਬਰ ਤਰਉਮੈਤਟ੍ਕ ਬੁਖਾਰ (ਯਾਨੀ, ਤਕਤਰਆਸੀਲ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਸੋਜਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਰੀਉਮੈਤਟ੍ਕ ਤਦਲ
ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ

ਤਦਲ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ (ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ)
ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਗਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਗਸਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਦਬਾਅ ਗਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗਸਫਾਰ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਕ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ COVID-19
ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਮਲੇ । ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ
ਹੈ।
ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਗਜੰ ਨਹਾਂ ਗਵਿੱ ਚ HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ, COVID-19
ਤੋਂ ਿੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਗਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ।
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ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਗਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਸਵਾਏ
ਗਟਕਵੀਂ HIV ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗਜਹੇ ਸਮਹ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗਕ ਕੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਗਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ
ਨੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਓਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਜੰ ਨੀ ਗਕ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਗਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ।

ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਿਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਿਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਸੋਰਾਂ ਨੁੰ ਜੋ ਿਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਨੰ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ
ਮੌਡਰਨਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਗ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਗਵਿੱ ਚ
ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
COVID-19 ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਿੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਿੱ ਧ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ-ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਬਤਾਂ ਨੇ ਗਦਖਾਇਆ ਹੈ ਗਕ ਿਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ
ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਇਗਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਗਹਲਾਂ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਦਿੱ ਸੋ। COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਨੁੰ ਉਹਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਤੀਬਰ ਤਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਤਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਮੁਲਤਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜੁੰ ਨਹਾਂ ਨੁੰ SARSCoV-2 ਲਾਗ ਦੀ
ਪੁਸਟ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਸਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਲਿੱਗੀ ਲਾਗ, ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ 6 ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਲਾਗ
ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੁੰ ਘਟ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਉਦੋਂ ਸੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗ ਲਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਤਨਆਂ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾਜਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਚਾਰ-ਿਟ੍ਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਮਾਰ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤਿਚਾਰ-ਿਟ੍ਾਂਦਰਾ ਕਰੋ।

ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ
12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੀ ਗਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਗਚਆਂ ਨੰ ਨਹੀਂ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ
ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਗਧਐਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਤਿੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਗਵਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿੱ ਡੀ ਕਲੀਗਨਕੀ
ਪਰਖ ਗਜਸ ਗਵਿੱ ਚ ਲਿਭਿ 44,000 ਲੋ ਕ ਼ਿਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕੀਤੀ।
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ਥੈਰੇਪਗਟਕ ਿੁਡਸ ਐਡਗਮਗਨਸਟਰੇ਼ਿਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗਕ ਗਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਿੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦੇ ਗਮਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਗਕਗਰਆ ਦਾ ਗਵਸਥਾਰ TGA ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਰੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਗਵਿੱ ਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਗਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
COVID-19 ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨ ਤਿਿੱ ਚ ਪਲੇ ਟ੍ਲੇ ਟ੍ ਦੀ ਘਿੱ ਟ੍ ਤਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨ ਦੇ
ਗਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਿੱਭ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਤਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। COVID-19 ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ
ਿੈਕਸੀਨ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਨੁੰ ਫਾਈਜ਼ਰ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨੰ ਼ਿਿੱ ਕੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਫਰ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ , ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਸਹਤ ਗਵਭਾਿ ਨੰ ਜਾਂ ਗਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ TGA ਨੰ ਰਸਮੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਿੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਗਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ TGA ਦੀ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਗਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਼ਿਿੱ ਕੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਗਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

health.gov.au/covid19-vaccines
Information on COVID-19 Comirnaty (Pfizer) vaccine - 03102021 - Punjabi
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