ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ) COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 15 ਸਤੰ ਬਰ 2021

ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ

ਮੌਡਰਨਾ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4-6 ਹਫਗਤਆਂ ਦੇ
ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਗਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਗਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 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 ਵਾਂਗਸਕ ਕੋਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਨੰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ

ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਗਸੱ ਖੇਿੀ, ਗਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ COVID-19
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਣੰ ਵਾਂਗਸਕ ਕੋਡ ਨੰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿ ਹੈ, ਨੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਗਵੱ ਚ ਗਨਰਧਾਰਤ
ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਿਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਕਸੇ ਵੀ
ਸੰ ਗਕਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀਆਂ ਕਲੀਗਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਨੇ ਗਦਖਾਇਆ ਹੈ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ≥12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ COVID-

19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਗਵੱ ਚ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੈ। ਗਜਨਹ ਾਂ ਬਾਲਿਾਂ ਨੰ ਮੌਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗਮਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਵੱ ਚ COVID-19 ਤੋਂ
ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿਭਿ 94 ਪਰਤੀਸਤ ਘੱ ਟ ਸੀ, ਗਜੰ ਨਹ ਾਂ ਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਗਮਲੀ ਸੀ। ਇਹ
ਵੈਕਸੀਨ 65 ਸਾਲ (86%) ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਕਸੋਰਾਂ ਗਵੱ ਚ ਵੀ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸੀ।
COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਗਖਆ ਪਗਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲਿਭਿ ਦੋ ਹਫਗਤਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਗਕ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ

ਸੁਰੱਗਖਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਥੋੜਹੀ-ਗਮਆਦ ਤੱ ਕ ਹੀ ਚੱ ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਗਖਆ

ਦੇਣਿੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ 100 ਪਰਤੀਸਤ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਤੋਂ ਲਾਿ ਿਰਸਤ ਅਤੇ ਗਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਗਖਆ ਗਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ

ਚੱ ਲੇ ਿੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਗਵੱ ਚ
COVID-19 ਟੀਕੇ ਗਕੰ ਨੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਟੀਕੇ ਲਿਾਏ ਿਏ ਲੋ ਕ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਰਭਾਗਵਤ

Information on Spikevax (Moderna) - COVID-19 vaccination - 03102021 - Punjabi

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ,
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰ ਦਗਜਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਕ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ:
•

ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ

•

ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ

•

ਗਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਗਹਨਣਾ

•

COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ/ਵੱ ਖਰੇ ਰਗਹਣਾ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ
ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਮੌਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਾਏ ਿਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵੱ ਚ ਅਗਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਗਸਹਤ ਅਗਧਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ
ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਿਲੇ ਗਵੱ ਚ ਦਰਦ)।

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੌ ਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਚਗਕਤਸਕ ਵਸਤਆਂ ਦੇ ਪਰਸਾਸਨ (TGA) ਨੇ ≥ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਆਰਜੀ ਮਨਜਰੀ ਦੇ ਗਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਗਕਸ ਨੰ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਸੀ:
●

mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਫਾਈਜਰ)) ਦੀ ਗਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ (ਇਕ ਗਕਸਮ ਦੀ ਿੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ)

●

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਹੱ ਸੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਗਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ, ਗਜਸ ਗਵੱ ਚ ਪੋਲੀਥਾਈਲੀਨ
ਿਲਾਈਕੋਲ (PEG) ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ

●

ਮਾਇਓਕਾਰਗਡਗਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਗਡਗਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ
(ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜਰ) ਹੈ

●

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੰ ਭੀਰ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਗਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ
ਸਮੀਗਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜਰ) ਦੀ ਗਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਬਨਾਂ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕੁਝ ਗਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30
ਗਮੰ ਟਾਂ ਲਈ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਗਹਣਾ, ਜਾਂ ਅਲਰਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਗਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰ ਦੱ ਸੋ:
●

ਗਕਸੇ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜਰ) ਦੇ ਅੰ ਸ ਜਾਂ ਗਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਤੀ ਐਲਰਜੀ
ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ
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●

ਹੋਰ ਟੀਗਕਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਤੀ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਲਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ
ਸਮੱ ਿਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

●

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਗਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਮੈਸਟੋਸਾਈਟੋਗਸਸ, ਗਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਂ ੀਕੋਿਲੈਂ ਟ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਖਨ ਦੇ ਵਿਣ ਵਾਲੀ ਗਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਐਟ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰ ਦੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਗਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀ ਗਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣਾ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤੈਅ
ਕਰਨ ਗਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਗਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤ
ਲੋ ਕ ਗਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਮੌਡਰਨਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਗਸਆਵਾਂ ਹਨ
ਹੇਠ ਗਲਖੀਆਂ ਸਮੱ ਗਸਆਵਾਂ ਗਵੱ ਚੋਂ ਗਕਸੇ ਦੇ ਇਗਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਮੌਡਰਨਾ ਲਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਗਦਲ ਦੇ ਰੋਿਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰ ਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੀ ਗਕਸੇ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
•

ਹਾਲ ਗਵੱ ਚ ਹੀ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਗਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ) ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗਵੱ ਚ ਸੋਜਸ ਵਾਲੀ ਗਦਲ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ
ਂ ਕ
ਗਜਵੇਂ ਗਕ, ਮਾਇਓਕਾਰਗਡਗਟਸ, ਪੈਰੀਕਾਰਗਡਗਟਸ, ਐਡ
ੋ ਾਰਗਡਗਟਸ

•

ਤੀਬਰ ਗਰਉਮੈਗਟਕ ਬੁਖਾਰ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ, ਗਕਗਰਆਸੀਲ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਸੋਜਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਗਰਉਮੈਗਟਕ
ਗਦਲ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ

•

ਗਦਲ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ

ਕਮਜੋਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ (ਇਗਮਊਨੋਕੰ ਪਰੋਮਾਈਜ)
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਗਜੰ ਨਹ ਾਂ ਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਗਸਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਵੱ ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਦਬਾਅ ਗਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ
ਗਸਫਾਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਡਰਨਾ ਕੋਈ ਗਜਊਂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ
ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਗਜੰ ਨਹ ਾਂ ਗਵੱ ਚ HIV ਨਾਲ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਨੰ COVID-19
ਤੋਂ ਿੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਗਵੱ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਮੌਡਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਗਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਗਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਸਵਾਏ ਸਗਥਰ HIV
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗਜਹੇ ਸਮਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗਕ ਕੀ ਮੌਡਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰ਼ੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ ਓਨਾ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਜੰ ਨਾ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਗਵੱ ਚ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਵਰਿੇ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।
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ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਿਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਿਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਿਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗਕਸੋਰਾਂ ਨੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ mRNA-ਆਧਾਗਰਤ
COVID-19 ਟੀਗਕਆਂ, ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਗਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਕੋਗਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
COVID-19 ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਿੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਗਜਆਂ ਦਾ
ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਬਤਾਂ ਨੇ ਗਦਖਾਇਆ ਹੈ ਗਕ ਮੌਡਰਨਾ ਿਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ
ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਗਵੱ ਚ ਫੈ ਸਲੇ
ਬਾਰੇ ਗਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਡਰਨਾ ਲਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ
ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਇਗਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਗਹਲਾਂ ਵੀ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰ ਦੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ, ਮੁੜ-ਗਸਹਤਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਗਨਆਂ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਤੋਂ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਗਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ।

ਮੌਡਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ
ਮੌਡਰਨਾ ਨੰ ≥ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਗਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜਰੀ ਗਦੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਨੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਨਹੀਂ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੌਡਰਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਗਖਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ
ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰ ਡਾਂ ਗਵੱ ਚ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਗਧਐਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਵੱ ਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ
ਮੌਡਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ COVID-19 ਟੀਗਕਆਂ ਨੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਭਿ 30,000 ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ
ਵੱ ਡੇ ਕਲੀਗਨਕੀ ਪਰਖ ਨੇ ਮੌਡਰਨਾ ਨੰ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ।
TGA ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਗਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਟੀਗਕਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਕ, ਗਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ ਮਨਜਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਰੱਗਖਅਤ, ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਿੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਗਮਆਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। COVID19 ਟੀਗਕਆਂ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਲਈ ਪਰਗਕਗਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ TGA ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
COVID-19 ਟੀਗਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਗਖਆ ਦੀ ਗਨਿਰਾਨੀ ਪਰੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਿਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ (ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ) ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ ਖਨ ਗਵੱ ਚ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟਾਂ ਦੀ ਘੱ ਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨ
ਦੇ ਿਤਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਗਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੌਡਰਨਾ
ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱ ਗਸਆ ਨੰ ਮੌਡਰਨਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਨੰ ਸੱ ਕੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਸਹਤ ਗਵਭਾਿ ਨੰ ਜਾਂ ਗਸੱ ਧੇ TGA ਨੰ ਇਕ ਰਸਮੀ
ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਿੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਿੇ, ਤਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ TGA ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਓ, ਗਕ COVID-19 ਟੀਗਕਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱ ਕੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਪੋਰਟ ਗਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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