ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਣਾ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇਸ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱ ਲ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਰੁਖ ਕਇੱ ਫ਼ਰਸਿ ੀਦ ਂਆਜਿੂਦ ।ੀਗੇਵਾਜ ੀਤਦਿੱ ਕਾਰੁਖ ੀਜੁਦ ੀਦ ੇਕੀਟ ,ਦਅਾਬ ਂਆਤਿਫ਼ਹ ਰਾਚ �ਤ ਨਤਿੰ ਨਾਹੁ
ੰੂ ਤ
।ੈਹ ੀਦਕਸ ੈਪ ੜਲੋ ੀਦ ਕਾਰੁਖ ਰਟਸੂਬ ਦਅਾਬ ਂਆਨਿੀਹਮ ੇਛ �ਤ ੋਦ ਨਾਹੁ
ੰ ੂ ਤ ।ੈਹ

ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਂ ਡ�ੱ ਗ ਐਡਿਮਨੀਸਟ�ੇਸ਼ਨ U.S. Food and
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਜ� ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜ� ਯੂ.ਐ�ਸ ਫੂਡ ਐਡ
Drug Administration (FDA, ਯੂਐਸ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾ ਪ�ਬੰਧਨ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਰਤ� ਲਈ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ — ਇਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ FDA ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ� ਿਮਲੀ।

5 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀਕਾ ਸਾਰੇ 5 ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । 5 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਸਰਫ
ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਟੀਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ
VaccineLocator.doh.wa.gov ਤੇ ਜਾਓ । ਅਤੇ ਤੁਸ� 1-800-525-0127 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ
ਦਬਾਓ # । ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ, ਜਦ� ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹੋ ।

ਤੁਸ� ਮਾੜੇ ਅਸਰ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਿਨਯਿਮਤ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਤਰ��, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬ�ਹ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਿਸਰਦਰਦ,
ਜ� ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ�� ਸੰ ਕੇਤ� ਤ� ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ।
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਛੇ ਫੁੱ ਟ (ਦੋ ਮੀਟਰ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਲੋ ਕ�
ਦੀ ਭੀੜ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਜਾਓ ਿਜਨ�� ਨ� ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ� ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? www.CovidVaccineWA.org 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਿਕਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੁਆਰਾ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਿਭਆਸ� ਲਈ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਰਾਜ� ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮੀਿਖਆ ਵਰਕਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ� ਨ�
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਕਸਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਦਾਤਾ
ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਰਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ
• ਅਿਨਯਿਮਤ ਖੂਨ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਬਲੱਡ ਿਥੱ ਨਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪ�ਿਤਰੋਧੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ
ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪ�ਿਤਰੋਧੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜ�
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ�ਦੀ ਹੋ
• ਤੁਸ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਜ� ਟੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤੱ ਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਰਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਟ, ਲਵਣ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ�ਜਰ RNA
(mRNA) ਜ� ਐਡੇਨ�ਵਾਇਰਸ, ਵਾਲੀ ਐਕਿਟਵ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Pfizer-BioNTech ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ Moderna ਜ� Johnson & Johnson
ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਿਕਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਇੱ ਕ ਜ� ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਅਸਰ
ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਿਸਰਦਰਦ, ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਠੰਡ
ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲੀ, ਜ� ਉਲਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ
ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਛੱ ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤ� 30
ਿਮੰ ਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਦਾਤਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ
ਿਰਐਕਸ਼ਨ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮ�, ਤੁਸ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਸੇਫ਼ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
ਲਈ ਿਰਮਾਇੰ ਡਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: vsafe.cdc.gov (ਿਸਰਫ਼
ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ)
ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ� ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵ�ਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ
(VAERS) 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: vaers.hhs.gov/reportevent.html
(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ)

ਜੇਕਰ ਕਲੀਿਨਕ ਤ� ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ
ਿਰਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਲਰਜੀ ਿਰਐਕਸ਼ਨ
ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼
ਧੜਕਣ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਥੱ ਫੜ, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।

ਮੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਟੀਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਨ ਤ� ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ੋਦ ਈਲ ਣਖਰੱ ਈਾਣਬ ਨੰ ੂ ਆਖਿਰੁੱ ਸ ੀਡਾਹੁਤ
ੀਵ ਾਦ ਣਲੈ ਕਾਰੁਖ ਰਟਸੂਬ ਕਇੱ ਰਦਅੰ ੇਦ ਂਆਨਿੀਹਮ ੇਛ �ਤ
।ੈਹ ਾਦ�ਜ ਾਤਦਿੱ ਅਾਝੁਸ
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