
ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹ ੈਕਿ ਿੋਕਿਡ-19 
ਟੀਿਾਿਰਣ ਿੀ ਹ,ੈ ਿੌਣ ਇਸਦ ੇਯਗੋ ਹ ੈਅਤੇ 
ਿੋਰਨੋਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀਿਾ 
ਗਿਾਉਣ ਦੀ ੋੜ ਹ।ੈ

 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂ ਈ  
 ਇੱਿ ਗਾਈਡ 

 ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਣ 

ਟੀਿਾਿਰਣ

ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
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ਖਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਕੋਖਿਡ -19 ਜਾ ਂਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂਖਕਸਮਾ ਂਬਾਰੇ

ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਖਕਸ ਨੂੰ ਗਿਾਉਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਾਗ ਦਾ  
ਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਿਮ ਹੈ?

ਟੀਕਾ ਖਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ? 

ਕੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਣਗੇ?

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ ੂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਗਿਾਇਆ ਸੀ, 
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਿੀ ਗਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਗ ੀ ਮੁ ਾਕਾਤ ਿੇ ੇ 
ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਟੀਕਾ ਗਿਾਉਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੇਰ ੇਤੋਂ ਕੋਖਿਡ-
19 ਖਕਸ ੇਹੋਰ ਖਿੱਚ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?



3

ਬਾ ਗਾ ਂ ਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਿੋਕਿਡ -19 ਜਾ ਂਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਿੀ ਹੈ?
ਕੋਖਿਡ-19 ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ 
ਨੂੰ SARS-CoV-2 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ  ਜਾਖਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਪਖਹ ੀ ਿਾਰ 2019 ਦੇ ਅਿੀਰ ਖਿੱਚ ਪਛਾਖਣਆ ਖਗਆ 
ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੂਤ ਿਾ ਾ ਿਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ 
ਖਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਸਦੀ ਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਈ ੋਕਾ ਂਖਿੱਚ 
ੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਂਖਸਰਫ ਹ ਕੇ ੱਛਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਸਂੀ, ਬੁਿਾਰ, ਖਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਜਾ ਂਸੁੰਘਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਖਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ੋਕ ਬਹੁਤ ਥੱਖਕਆ ਹੋਇਆ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉ ਟੀਆ,ਂ ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ 
ਉ ਝਣ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਗੇ। ਖਫਰ ਛੋਟੀ ਖਜਹੀ ਸੰਖਿਆ ਖਿੱਚ 

ੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਬਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਖਜਸ ਈ ਹਸਪਤਾ  
ਖਿੱਚ ਦਾਿ  ਹੋਣ ਜਾ ਂਇਨਟੈਂਖਸਿ ਦਿੇਭਾ  ਖਿੱਚ ਦਾਿ ੇ ਦੀ 

ੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੁੱ  ਖਮ ਾ ਕੇ ਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਿਾ ੇ 100 ਖਿੱਚੋਂ 1 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਖਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੌਤ ਹਿੋਗੇੀ, ਪਰ 75 
ਸਾ ਾ ਂਤੋਂ ਿਿੱ ਉਮਰ ਿਾਖ ਆ ਂਖਿਚੱ ਇਹ 10 ਖਿੱਚੋਂ 1 ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ 

ਕੋਖਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਇ ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾ ਾਖਂਕ ਕੁਝ ਨਿੇਂ 
ਟੈਸਟ ਕੀਤ ੇਇ ਾਜ ਜਖਟ ਤਾਿਾ ਂਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਖਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਟੀਿੇ ਦੀਆ ਂਕਿਸਮਾ ਂਬਾਰੇ
ਯੂਕੇ ਖਿੱਚ, ਕੋਖਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਖਕਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਖਮ  ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਿਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਈ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ?
ਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ, ਿਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਣ 

ਈ ਸੰਯਕੁਤ ਕਮੇਟੀ (JCVI), ਨੇ ਖਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਖਕ NHS 
ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਖਹ ਾ ਂਉਹਨਾ ਂ ੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਖਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 

ਾਗ ਹਣੋ ਅਤ ੇਜ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਾਗ ਗੱ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਤਾ ਂਗਭੰੀਰ 
ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਜਿੋਮ ਹ।ੈ

ਇਸ ਖਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾ ਗ, ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹੈ ਥ ਅਤੇ 
ਸੋਸ਼  ਕੇਅਰ ਿਰਕਰ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਖਨਿਾਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਿਾਸ ਕ ੀਖਨਕ  ਸਮਖੱਸਆਿਾ ਂਿਾ ੇ ੋਕ ਸ਼ਾਮ  ਹਨ। 
ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਉਪ ਬਿ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟੀਕਾ ਖਜੰਨਾ ਜ ਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ 
ਸਕੇ ਜੋਿਮ ਿਾ ੇ ਹੋਰ ੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਿੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਾਗ ਦਾ ਿਕਿਆ 
ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਖਕਸ ੇਨੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਖਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾ ਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਖਸਹਤ 
ਸਮੱਖਸਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੋਖਿਡ-19 ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਮਾਮਖ ਆ ਂਖਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਕਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਿਾ ਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ:

•  ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂ ਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਖਿੱਚ ਰਖਹ ਰਹ ੇਜਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਇੱਕ ਬਾ ਗ ਹੋ 

•  ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਖਸਹਤਸੰਭਾ  ਿਰਕਰ ਹੋ
•  ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦਿੇਭਾ  ਿਰਕਰ ਹੋ 
•  ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾ ਗਾ ਂਦੀ ਦੇਿਭਾ  ਕਰਨ ਿਾ ੀ ਘਰੇ ੂ 

ਦਿੇਭਾ  ਖਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ੇ ਦਿੇਭਾ ਕਰਤਾ ਹੋ
•  65 ਸਾ  ਅਤੇ ਿੱਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ
•  ੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਕ ੀਖਨਕ  ਸਮੱਖਸਆਿਾ ਂਿਾ ੇ ਨੌਜਿਾਨ 

ਬਾ ਗ ਹ ੋ(ਅਗ ਾ ਪੰਨਾ ਦਿੇ)ੋ 
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ਇਹ ਟੀਿਾ ਕਸਹਤ ਸਮਕਸਆਿਾ ਂਿਾ ੇ ਬਾ ਗਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਕਦਤੱਾ 
ਜਾਿੇਗਾ:

•  ਿੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਖ ਊਕੀਮੀਆ, ਖ ੰਫੋਮਾ ਜਾ ਂ
ਮਾਈ ੋਮਾ)

•  ਡਾਇਖਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ)
•  ਖਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਖਡਮੈਂਸ਼ੀਆ)
•  ਖਦ  ਦੀ ਸਮੱਖਸਆ
•  ਬ੍ਰੌਂਕਾਇਖਟਸ (ਸਾਹ ਨ ੀ ਦੀ ਸੋਖਜਸ਼), ਏਮਫ਼ੀਸੀਮਾ 

(ਫੇਫਖੜਆ ਂਦੀ ਖਬਮਾਰੀ) ਜਾ ਂਦਮ ੇਸਮੇਤ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ 
ਜਾ ਂਸਾਹ ੈਣ ਖਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਾਂ

•  ਗੁਰਦ ੇਦੀ ਖਬਮਾਰੀ
•  ਖ ਿਰ (ਖਜਗਰ) ਦੀ ਖਬਮਾਰੀ
•  ਖਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਇ ਾਜਾ ਂ(ਖਜਿੇਂ ਖਕ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, 

ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾ ਂਰੇਖਡਓਥੈਰੇਪੀ) 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾ ਂਨਾ  ੜਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ;

•  ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥ੍ਰਾਇਖਟਸ (ਸੋਜ਼ਸ਼ ਿਾ ਾ ਗਠੀਆ), ੂਪਸ 
ਜਾ ਂਸੋਰਾਇਖਸਸ

•  ਇਕ ਅੰਗ ਟ੍ਾਸਂਪ ਾਟਂ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋ
•  ਖਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾ ਂਟਰਾਸਂੀਏਂਟ ਇਸਕੇਖਮਕ ਅਟੈਕ (TIA) 

ਹੋ ਖਰਹਾ ਹੈ
•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਖਿਖਗਆਨ ਜਾ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸਖਥਤੀ ਹੈ
•  ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾ ਂਡੂੰਘੀ ਖਸੱਿਣ ਸੰਬੰਿੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ
•  ਤੁਹਾਡੀ ਖਤੱ ੀ ਨਾ  ਕੋਈ ਸਮਖੱਸਆ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ, ਖਸੱਕ  ਸੈ  

ਰੋਗ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਖਤੱ ੀ ਕੱਢ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
•  ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ (40 ਅਤੇ ਿੱਿ ਉਮਰ 

ਦਾ BMI)
•  ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਖਿੱਚ ਮਾਨਖਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਬਮਾਰ ਹੋ
ਉਹ ਸਾਰ ੇ ੋਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਸਮੂਹ ਖਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਮਖੱਸਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਜੀਪੀ ਸ ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।
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ਟੀਿਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਟੀਖਕਆ ਂਖਿੱਚ ਜੀਖਿਤ ਜੀਿਾਣ ੂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਰ੍ਾ ਂਪ੍ਰਖਤਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾ ੀ ਦੀਆ ਂਖਬਮਾਰੀਆ ਂਿਾ ੇ ੋਕਾ ਂ

ਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ੋਕ ਟੀਕੇ 
'ਤੇ ਇਨੰਾ ਿਿੀਆ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੇ ਖਜਹੇ 
ਅਖਜਹੇ ੋਕ ਖਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਦਾ ਜਿੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਗਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਇਸ ਖਿੱਚ ਉਹ ੋਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮ  ਹਨ 
ਖਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅ ਰਜੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ,ਂ ਜੋ ਗਰਭਿਤੀ 
ਹਨ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਿ ਖਪਆ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣ, ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ www.nhs.uk/covidvaccination 'ਤੇ ਖਿਸਖਤ੍ਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੀ ਟੀਿਾ ਮੇਰੀ ਰਕੱਖਆ ਿਰੇਗਾ? 
ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਖਿਡ-19 ਖਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੇੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ 
ਪਖਹ ੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾ ਂ
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਦੇਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ ਖਕ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਹੈ ਅਤੇ 
20,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ੋਕਾ ਂਦੇ ਅਖਿਐਨ ਖਿੱਚ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਿੇਿੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਕਾ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੁਝ ੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਹਾ ੇ ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ 
ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ 
ਗੰਭੀਰ ਹੋਿੇਗਾ।
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ਿੀ ਟੀਿੇ ਦ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਣਗ?ੇ
ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਟੀਖਕਆ ਂਤੋਂ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹ ੋਸਕਦ ੇ
ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਖਿਚੱੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹ ਕੇ ਅਤ ੇਥੜੋ੍ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਖਕਸ ੇਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਖਹ ੀ 
ਿਰੁਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਣ ਹਣੋ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਖਫਰ ਿੀ ਦੂਜੀ ਿਰੁਾਕ ੈਣ 
ਦੀ ੋੜ ਹ।ੈ ਹਾ ਾਖਂਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਖਹ ੀ ਿਰੁਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਖਮ  ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਦੂਜੀ ਿਰੁਾਕ ੈਣ ਨਾ  ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 
ਖਿਰੁਿੱ ੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕੱ ਰਖਹਣ ਿਾ ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮ ੇਗੀ।

ਬਹਤੁ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਕਿਚੱ ਸ਼ਾਮ  ਹਨ:

•  ਬਾਹਂ ਖਿਚੱ ਖਜਥ ੇਤਸੁੀਂ ਟੀਕਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 
ਦਰਦਨਾਕ, ਭਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤ ੇਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀ ਤਾ। 
ਇਹਨਾ ਂਦ ੇਟੀਕੇ ਤੋਂ 1-2 ਖਦਨਾ ਂਦ ੇਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੁ ੇਹਣੋ ਦਾ 
ਰੁਝਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ

•  ਥਖੱਕਆ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•  ਖਸਰਦਰਦ
•  ਆਮ ਦਰਦਾ,ਂ ਜਾ ਂਹ ਕੇ ਫ ੂ ਿਰਗੇ ਛੱਣ

ਹਾ ਾਖਂਕ ਦੋ ਤੋਂ ਖਤੰਨ ਖਦਨਾ ਂ ਈ ਬਿੁਾਰ ਿਰਗਾ ਮਖਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਅਸਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪ ਅਸਾਿਾਰਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 
ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਾਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 

ਖਬਹਤਰ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਮਦਦ 
ਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋ  ਦੀ ਆਮ ਿੁਰਾਕ 

(ਪੈਕਖਜੰਗ ਖਿੱਚ ਸ ਾਹ ਦੀ ਪਾ ਣਾ 
ਕਰ)ੋ ੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ੱਛਣ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ 
ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ੱਛਣ ਖਿਗੜਦੇ 

ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ
NHS 111 ਨੂੰ ਕਾ  ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸ ਾਹ ੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ 
ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ 
(ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਖਦਿਾਓ) ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾ  ਮੁ ਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਤੁਸੀਂ ਯੈ ੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਖਕਆਂ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ 
ਸ਼ੱਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰਪੋਰਟ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਨਾ 11 
ਦੇਿੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਖਿੱਚ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਦ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਖਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋ ਖਗਆ ਹੋਿੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ੱਗੇ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ੱਛਣ ਹਨ। 

ਕੋਖਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾ ਂ
ਖਿੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾ  ਹੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ:

•  ਨਿੀਂ ਖਨਰੰਤਰ ਿੰਘ
•  ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ
•  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਖਹਸਾਸ ਖਿੱਚ 

ਤਬਦੀ ੀ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਦੱਤੇ ੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ 
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੋੜ ਹੈ 
ਤਾਂ www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
COVID-19/symptoms ਦੇਿੋ

ਿੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਿੇ ਤੋਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ ੂ  ਦੀ ਟੀਿਾ ਗਿਾਇਆ ਸੀ, 
ਿੀ ਮੈਨੂੰ ਿੋਕਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਿਾ ਿੀ ਗਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਫ ੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਖਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਖਕਉਂਖਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਟੀਖਕਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 
ਦੋਿੇਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਸ ੇ 
'ਤੇ ਗਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਖਹ ੀ ਿੁਰਾਕ ੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਦੂਜੀ ਮੁ ਾਕਾਤ ਖਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ  ਇੱਕ ਖਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗ ੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ 3 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਖਤਆ ਂਖਿੱਚ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਈ ਟੀਕੇ 
ਦੀਆ ਂਦੋਿਾ ਂਿੁਰਾਕਾ ਂਨੂੰ ੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਗ ੀ ਮੁ ਾਿਾਤ ਿੇ ੇ ਮੈਂ ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ
ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਗਿਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਖਹ ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਖਬਹਤਰ 
ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜੰਨੀ ਜ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੂੰ ਅ ੱਗ 
ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਖਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਜੇ 
ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਈ 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿ ੋਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਖਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ੈਣ ਈ ਆਪਣੀ ਅਗ ੀ 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। 

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.
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ਿੀ ਟੀਿਾ ਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿੋਕਿਡ-
19 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਚ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾ ਂ
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾ  ਖਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਦੇਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾ ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਾਇਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਖਜਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 
ਦੇਿੇਗਾ। ਇਸ ਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ੇ ਦੁਆ ੇ ਦੇ ੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰਨ ਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ ਖਿੱਚ ਸੇਿ ਦੀ ਪਾ ਣਾ 
ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਖਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਸਖਹਕਰਮੀਆ ਂਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ ੇ ਿੀ ਹੇਠਾ ਂਖਦੱਤ ੇਦੀ ੋੜ ਹੈ:

•  ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਨੀ
•  ਖਚਹਰ ੇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਖਹਣਨਾ
•  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਿਿਾਨੀ ਨਾ  ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਿੋਣੇ 
•  ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਨੀ  

www.gov.uk/coronavirus

Coronavirus Yellow Card (ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਯੈ ੋ 
ਿਾਰਡ) ਦੀ ਭਾ  ਿਰਿੇ, ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਸਮੇਤ 
ਆਪਣੇ ਟੀਿੇ ਬਾਰ ੇਿਿਰੇ ੇਿੇਰਕਿਆ ਂ ਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਂYellow Card ਐਪ ਨੂੰ 
ਡਾਉਨ ੋਡ ਿਰਿੇ ਿੀ ਸ਼ੱਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦੀ ਕਰਪੋਰਟ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/


ਕੋਖਿਡ-19 ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਖਿੱਚੋਂ ਖਨਕ ੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂ
ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੋ ਦੇ ਜਾਂ ਿੰਘਦੇ ਸਮੇਂ। 
ਦੂਖਸ਼ਤ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਿੱਚ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹ 
ਕੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ
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ਤੁਸੀਂ www.healthpublications.gov.uk ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਖਕਤਾਬਚੇ ਮੰਗਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ

ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ੋਕਾਂ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਿੋ: 
www.nhs.uk/covidvaccination


