PUNJABI / PENJABI

ਕੈਨਡ
ੇ ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰ
ੂ ੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨ� ਇ�ਕ ਨਵੀਂ
ਵ�ਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ

ਪੜਚੋਲ

ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨ�ਖ
� ਾਂ 'ਤ�
ਟ�ਸਟ ਕਰਨ ਤ�ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰਯ�ਗਸ�ਾਲਾ ਵਿ�ਚ ਅਤ�
ਜਾਨਵਰਾਂ ਤ� ਅਧਿਐਨ ਕਰਦ�
ਹਨ।

ਵਾਲੰਟਰੀਅਰ
ਦਹਾਈਆਂ ਵਿਚ

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਫੇਜ਼ 1:

ਫੇਜ਼ 2

ਫੇਜ਼ 3

• ਕੀ ਵ�ਕਸੀਨ ਸ�ਰਖ
� ਿਅਤ ਹ�?

• ਵ�ਕਸੀਨ ਕਿ�ਨੀ ਕ� ਚ�ਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ�ਮ ਕਰਦੀ ਹ�?

• ਕੀ ਵ�ਕਸੀਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ
ਰ�ਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹ�?

• ਸ�ਰਖ
� ਿਅਤ ਡ�ਜ� ਕੀ ਹ�?
• ਕੀ ਕ�ਈ ਅਣਚਾਹ� ਅਸਰ
ਹਨ?

• ਕੀ ਇਹ ਵ�ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿ�ਚ
ਲ�ਕਾਂ 'ਤ� ਸ�ਰਖ
� ਿਅਤ ਹ�?

• ਅਣਚਾਹ� ਅਸਰ ਕੀ ਹਨ?

• ਸਭ ਤ�ਂ ਸ�ਰਖ
� ਿਅਤ ਅਤ� ਸਭ
ਤ�ਂ ਵ�ਧ ਅਸਰਦਾਰ ਡ�ਜ?�

ਕਲਿਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼

ਪ੍ਰੀਕਲੀਨਿਕ

ਹ�ਲਥ ਕ�ਨ�ਡਾ ਨ��
ਮ�ਨ�ਫ�ਕਚਰਰਜ� ਸਮੀਖਿਆ
ਵਾਸਤ� ਅਰਜ�ੀ ਸ�ਂਪਦਾ ਹ�।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰ
ੂ ੀ

ਹ�ਲਥ ਕ�ਨਡ
� ਾ ਦ� ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ
ਸਾਰ� ਵ�ਕਸੀਨ ਡ�ਟਾ ਦੀ ਮ�ਕਮ
� ਲ
ਅਤ� ਅਜ�ਾਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹ�।
*

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਹ�ਲਥ ਕ�ਨਡ
� ਾ ਕਿਸ� ਵ�ਕਸੀਨ ਨ��
ਮਨਜ�ਰ
ੂ ਕਰਦਾ ਹ�, ਜ� ਇਹ
ਸ�ਰਖ
� ਿਅਤ ਹ�, ਜ� ਇਹ ਕ�ਮ
ਕਰਦੀ ਹ�, ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦ�
ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ�ਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹ�,
ਅਤ� ਇਸ ਦ� ਲਾਭ ਖਤਰਿਆਂ ਤ�ਂ
ਵ�ਧ ਹ�ਦ
� � ਹਨ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਾਰ� ਕ�ਨਡ
� ਾ ਵਿ�ਚ ਵ�ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ
ਖਰੀਦ, ਲ�ਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤ� ਵ�ਡ ਵਿ�ਚ
ਤਾਲਮ�ਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ

ਸਾਰ� ਕ�ਨਡ
� ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵ�ਕਸੀਨ ਤ�ਕ
ਪਹ�ਚ
� ਹ�।

ਟੀਕਾਕਰਨ

ਵ�ਕਸੀਨ ਦੀ ਸ�ਰ�ਖਿਆ ਬਾਰ� ਪ�ਸ�ਟੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦ� ਲਾਭ
ਖਤਰਿਆਂ ਤ�ਂ ਵ�ਧ ਹਨ, ਨਿਰ�ਤਰ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤ� ਸਮੀਖਿਆ ਚ�ਲਦੀ
ਹ�।
ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ

* ਕ�ਵਿਡ-19 ਵ�ਕਸੀਨ ਵਾਸਤ� ਹ�ਲਥ ਕ�ਨਡ
� ਾ ਇਕ ਫਾਸਟ-ਟਰ�ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤ�ਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹ�, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ�ਨਫ
� ਕ
� ਚਰਰ ਨਾਲ� ਨਾਲ ਡ�ਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦ� ਹਨ, ਤਾਂ ਜ� ਹ�ਲਥ ਕ�ਨਡ
� ਾ ਦ� ਮਾਹਰ ਤ�ਰਤ
�
ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ�ਰ
ੁ � ਕਰ ਸਕਣ। ਵ�ਕਸੀਨ ਨ�� ਉਦ�ਂ ਹੀ ਮਨਜ�ਰ
ੂ ੀ ਦਿ�ਤੀ ਜਾਵ�ਗੀ, ਜਦ�ਂ ਸਾਰ� ਲ�ੜੀਂਦ� ਸਬ�ਤ ਸਾਡ� ਕ�ਲ ਆ ਜਾਣ।

