
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਿਵਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਪੂਰਿਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 
ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਦਹਾਵਕਆਂ ਦੀ ਵਵਵਿਆਵਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ 
ਸਨ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਸਮਰਵਪਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੈਿੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਵਿੰਿ, ਅਤੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਯੋਿ ਦੀ 
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 

ਜਦ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ 
ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਘੰਵਟਆਂ ਜਾਂ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 
‘ਤੇ ਸੋਜਸ਼, ਅਤੇ ਕਾਂਬਾ ਲੱਿਣਾ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਥਾਕਾਵਟ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਵੱਚ ਦਰਦ ਵਜਹੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮ 
ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਿ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾੋੜਾ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਵਨਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਿਾ ਵਵੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। 
ਇਵਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਵਰੰਿ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ACTive (IMPACT) ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਬਾਲ-ਵਚਵਕਤਸਾ, ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ 
ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਪੀਿੀਐਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IMPACT ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ 
ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਤੱਥਾ ਜਾਣੋ:  

COVID-19 ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਤੱਥਾ ਜਾਣੋ। Canada.ca/covid-vaccine ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਵਜੱਥਾੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵਖੱਤੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।
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COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ  COVID -19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਨ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਵਸੱਵਟਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ COVID -19 ਿੈਕਸੀਨਜ਼ ਨੰੂ 
ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ COVID -19 ਿੈਕਸੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਵਹਣਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨ 
ਦੀਆਂ ਿੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ COVID -19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ COVID 
-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 
ਉਹ ਲਾਿ ਿ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 › COVID -19 ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਿੀਆਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਮਸੁ਼ਵਕਲ 
ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜਾ

 › ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ 
ਸਕਦੇ ਹਨ (COVID -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਵਥਾਤੀ, ਵਜਸ ਨੰੂ “Long 
COVID” ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

 › ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਰ ਿੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਿੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਸਨੰੂ ਬੱਵਚਆਂ ਵਵੱਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮਟੇਰੀ ਵਸੰਿਰੋਮ 
(MIS-C) ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ

ਕਝੁ ਖਾਸ ਮਿੈੀਕਲ ਸਵਥਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ COVID -19 
ਤੋਂ ਿੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੱੁਝੀਆਂ ਮਿੈੀਕਲ 
ਅਵਸਥਾਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਮਟੋਾਪਾ, ਦਮਾ, ਿਾਊਨ ਵਸੰਿਰੋਮ, ਵਨਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਵਕਾਰ 
ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ਰੋ ਇਮਯਨੂ ਵਸਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਪਰ ਕਝੁ ਬੱਚ ੇਜੋ ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ

ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਾਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਮਰ ਮਤੁਾਬਕ ਉਵਚਤ 
ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ (2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ 
ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਣ ੇਚਾਹੀਦੇ), ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਸਰੱੁਵਖਆ ਦੀ 
ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨੰੂ 
ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ COVID -19 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰੱੁਵਖਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ COVID -19 ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਿ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ 
ਇਵਮਊਨ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
COVID -19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 
ਸਰੱੁਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰੇੀਐਟਂਸ ਦੇ ਵਵਰੱੁਧ 
ਸਰੱੁਵਖਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

PENJABI / PUNJABI

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_covid-vaccine

