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  ਟੀਕਾਕਰਨ (ਿੈਕਿੀਨੇਸਨ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਹਤ ਦੀ ਰੱਪਿਆ ਕਰਨ ਦਾ   
  ਪਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ  

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ 
ਤਂੋ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ ਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਕਉ ਂਹੈ।

ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਕਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮਂੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ 
ਦਾ ਕਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਂੇ ਕਸਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਕਖਆ 
ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਟੀਕਾ (ਿੈਕਿੀਨ) ਕੀ ਹੈ?  
ਟੀਕੇ ਕਮ੍ਤ ਜਾਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਕੀਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤਂੋ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਪ੍ਕਤਰੱਕਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਸੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਖੁਦ ਦਾ 
ਕਬਮਾਰੀ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਸਲ ਕਬਮਾਰੀ ਤਂੋ ਬਹੁਤ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਤਰੀਕਾ ਹਨ।
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  ਇਪਮਊਨ ਪਿਿਟਮ ਕੀ ਹੈ?  
ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਕਵਸੇ਼ਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 

ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤਂੋ ਰੱਕਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਬਮਾਰੀਆਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਜਸ ਨੰੂ ਇਕਮਊਨ ਕਰਸਪੌਸਂ ਆਕਖਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਇਹ ਕਸੱਖਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਕਵਂੇ ਕਰਨਾ 

ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ, ਡੇਅਕੇਅਰ ਜਾਂ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ 
ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਇੱਥਂੋ ਤਕ ਕਕ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਪਆਰ ਭਰੀ ਚੰੁਮੀ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚਂੋ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਰਾਸੀਮ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਕਹਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕਮਊਨ 
ਕਸਸਟਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠ ਲਂੈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਇਹ ਕਸੱਖਦਾ ਹੈ 
ਕਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰਕਹਣ 
ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, 

ਇਕਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵੈਕਸੀਨ, ਸੌ਼ਟਸ 
ਜਾਂ ਨੀਡਲਜ਼ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ 

ਹੈ।
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  ਟੀਕੇ ਪਕਿਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?  
ਟੀਕਕਆਂ ਕਵੱਚ ਕਮ੍ਤ ਜਾਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਦੀ ਦੋ ਅਕਹਮ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ 
ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ (ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼) ਅਤੇ ਪ੍ਕਤਰੱਕਖਆ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਜੇ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਮਲ ਕੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਹੁਤ ਕਵਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਕਵੱਚ, ਕਜਹਨਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕਉਕਂਕਕ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਤਂੋ ਕਸਰਫ ਅਧੂਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਹਤ ਦੀ ਕਕਸੇ ਸਮੱਕਸਆ ਵਾਲੇ ਬੱਕਚਆਂ ਕਵੱਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਮ 
ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਮਕਹਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ ਕਜਵਂੇ……ਸੀਟਬੈਲਟਾਂ ਡ੍ਾਇਕਵੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 100% 
ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਘਟਾ ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ?
ਇਕਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਇਕਮਊਨ  

ਸ਼ਬਦ ਤਂੋ ਬਣਦਾ ਹੈ—ਕਜਸ ਦਾ  
ਅਰਥ ਹੈ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ 

ਸੁਰੱਕਖਅਤ।
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  ਟੀਕੇ ਪਕਿਂੇ ਪਦੱਤਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?  
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਹੱਸੇ ਜਾਂ ਪੱਟ ਕਵੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਸੂਈ) ਰਾਹੀਂ ਕਦੱਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਟੀਕੇ (ਵੈਕਸੀਨਜ਼) ਮੰੂਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ (ਨੱਕ ਕਵੱਚ ਸਪੇ੍ਅ ਕਰਕੇ) ਕਦੱਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੱਕਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਇੱਕੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਵੱਚ ਕਈ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਕ ਦੂਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦੱਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ?  
ਕੁਝ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਕਉਕਂਕਕ ਉਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਤਂੋ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਕਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ 
ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਜਹੜੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ ਉਹ 

ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ?
ਇਕਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਇਕਮਊਨ  

ਸ਼ਬਦ ਤਂੋ ਬਣਦਾ ਹੈ—ਕਜਸ ਦਾ  
ਅਰਥ ਹੈ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ 

ਸੁਰੱਕਖਅਤ।
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  ਆਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਬਮਾਰੀਆਂ  
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਰੱਕਖਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤਂੋ ਦੂਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘਣ 
ਜਾਂ ਕਛੱਕਣ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ 
ਤਕ ਕਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਂੇ ਕਸਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰਕਹਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ?
ਇਸ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਫਰ 

ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਟੀਕੇ 
ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਵਸੇ਼ਸ਼ 

ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਟੀਕੇ 

ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਿੰਭਿ ਲੱਛਣ ਿੰਭਿ ਿਮੱਪਿਆਿਾਂ 

ਪਡਿਥੇਰੀਆ 

Diphtheria / Diphtérie

 › ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਣਾ
 › ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ ਅਤੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਕਵੱਚ ਸੰਘਣੀ ਬਲਗਮ
 › ਕਨਗਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

 › ਸਾਹ ਅਤੇ ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ
 › ਲਕਵਾ
 › ਮੌਤ

ਿਰਪਟਊਿਿ (ਕਾਲੀ ਿਾਂਿੀ) 

Pertussis (Whooping cough) / 
Coqueluche

 › ਹਲਕੀ ਕਜਹੀ ਠੰਢ ਲੱਗੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
 › ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਦੌਕਰੇ (ਕਈ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤਕ ਰਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ)
 › ਖੰਘਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੱੁਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
 › ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ਕਵਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਬੀਆਂ ਨੰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਦੌਕਰੇ
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਮੌਤ

ਟੈਟਨਿ

Tetanus / Tétanos

 › ਪੱਕਠਆਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੜਵੱਲ ਪੈਣਾ (ਧੌਣ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਕਵੱਚ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ)
 › ਕਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
 › ਕਨਗਲਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 › ਸੀਜ਼ਰ (ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਹੱਲਣਾ)

 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੱੁਟਣਾ (ਪੱਕਠਆਂ ਦੇ ਕਖੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ)
 › ਨਰਵ ਜਾਂ ਕਦਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਮੌਤ
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ?
ਇਸ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਫਰ 

ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਟੀਕੇ 
ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਵਸੇ਼ਸ਼ 

ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਟੀਕੇ 

ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਿੰਭਿ ਲੱਛਣ ਿੰਭਿ ਿਮੱਪਿਆਿਾਂ 

ਿੋਲੀਓ

Polio

 › ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਂੇਵਾਂ
 › ਕਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
 › ਦੁਖਦੇ ਜਾਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਪੱਠੇ

 › ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ
 › ਬਾਂਹਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਲਕਵਾ
 › ਮੌਤ

ਪਹਮੋਫੀਲਿ ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ ਟਾਈਿ ਬੀ 
ਇਨਫੈਕਸਨਾਂ

Haemophilus influenzae  
type b infections  /  
Infections à Haemophilus  
influenzae de type b

 › ਕੰਨਾਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
 › ਕਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
 › ਖੰਘ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਬਲਗਮ ਕਨਕਲਣਾ
 › ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 › ਧੌਣ ਅਤੇ ਕਪੱਠ ਦਾ ਆਕੜਨਾ

 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਮੌਤ

ਖ਼ਿਰਾ

Measles / Rougeole

 › ਬੁਖਾਰ
 › ਖੰਘ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ
 › ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ
 › ਊਘਂਣਾ ਅਤੇ ਕਚੜਕਚੜਾਪਣ
 › ਮੰੂਹ ਕਵੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਕਚੱਕਟੇ ਕਨਸ਼ਾਨ

 › ਕੰਨ ਕਵੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ
 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਸੀਜ਼ਰ
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਮੌਤ

ਕੰਨ ਿੇੜੇ

Mumps / Oreillons

 › ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਂੇਵਾਂ
 › ਕਸਰਦਰਦ ਜਾਂ ਕੰਨ ਕਵੱਚ ਦਰਦ
 › ਗੱਲ੍ਾਂ ਜਾਂ ਧੌਣ ਕਵੱਚ ਸੋਜ

 › ਮੈਕਨਨਜਾਈਕਟਸ (ਕਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 
ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ)

 › ਬਕਹਰਾਪਨ
 › ਬਾਂਝਪਣ
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ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਿੰਭਿ ਲੱਛਣ ਿੰਭਿ ਿਮੱਪਿਆਿਾਂ

ਛੋਟੀ ਿੀਤਲਾ (ਰੁਬੈਲਾ)

Rubella / Rubéole

 › ਧੱਫੜ
 › ਦੁਖਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ
 › ਹਲਕਾ ਕਜਹਾ ਬੁਖਾਰ
 › ਕਚੱਤ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
 › ਸੱੁਜੇ ਗਲਂੈਡਜ਼

 › ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲੀਕਡੰਗ
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਕਮ੍ਤਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ (ਜੇ ਮਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ)
 › ਬਾਲ ਕਵੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ (ਜੇ ਮਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ  

ਹੋ ਜਾਵੇ)

ਿੈਰੀਿੇਲਾ (ਪਚਕਨਿੌਕਿ)

Varicella (Chickenpox) / 
Varicelle 

 › ਹਲਕਾ ਕਜਹਾ ਬੁਖਾਰ
 › ਕਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ
 › ਥਕਂੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੇਆਰਾਮੀ
 › ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਖਰਸ ਕਵੱਚ 

ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਕਵੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਬਾਲ ਕਵੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁ ਕਸਾਨ (ਜੇ ਮਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਚਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ)
 › ਮੌਤ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ)

ਮੈਪਨਨਗੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸਨ

Meningococcal infection /  
Infection méningococcique

 › ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ
 › ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਸਰਦਰਦ
 › ਕਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
 › ਧੌਣ ਆਕੜਣਾ
 › ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਪੰਨ ਦੇ 

ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੀਲ

 › ਮੇਕਨਨਜਾਈਕਟਸ (ਕਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ)
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ)
 › ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ
 › ਕੋਮਾ/ਮੌਤ

ਪਨਊਮੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸਨ

Pneumococcal infection /  
Infection pneumococcique

 › ਕੰਨਾਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
 › ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 › ਬੁਖਾਰ
 › ਕਸਰਦਰਦ  
 › ਧੌਣ ਦਾ ਆਕੜਨਾ
 › ਭੱੁਖ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ

 › ਬਕਹਰਾਪਨ
 › ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ)
 › ਮੇਕਨਨਜਾਈਕਟਸ (ਕਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ)
 › ਮੌਤ
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ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਿੰਭਿ ਲੱਛਣ ਿੰਭਿ ਿਮੱਪਿਆਿਾਂ

ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ)

Influenza (flu) / Grippe

 › ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਂੇਵਾਂ
 › ਖੰਘ
 › ਪੱਕਠਆਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਸਰਦਰਦ
 › ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ
 › ਕਚੱਤ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ  

(ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਕਵੱਚ)

 › ਕੰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
 › ਬੌ੍ਕਂਾਈਟਸ (ਸਾਹ-ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋਜ)
 › ਨਮੂਨੀਆ
 › ਮੌਤ

ਰੋਟਾਿਾਇਰਿ

Rotavirus

 › ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
 › ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
 › ਗੰਭੀਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤ

 › ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡੇ੍ਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ)
 › ਮੌਤ

ਹੈਿਾਟਾਈਟਿ ਬੀ   

Hepatitis B / Hépatite B

 › ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਂੇਵਾਂ
 › ਪੇਟ ਕਵੱਚ ਦਰਦ
 › ਕਚੱਤ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ
 › ਪੀਲੀਆ (ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣਾ)/ ਗੂੜੇ੍ ਰੰਗ 

ਦਾ ਕਪਸ਼ਾਬ

 › ਕਲਵਰ ਦਾ ਕਸਰੋਕਸਸ (ਕਜਗਰ `ਤੇ ਦਾਗ ਪੈਣਾ)
 › ਕਜਗਰ ਦਾ ਕਂੈਸਰ
 › ਮੌਤ

ਹੋਰ ਟੀਕੇ, ਕਜਵਂੇ ਕਕ ਕਹਊਮਨ ਪਾਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚੱ ਪੀ ਵੀ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 
ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Canada.ca/vaccines 'ਤੇ ਜਾਉ। 
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  ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਕਉ ਂਹੈ?  
ਕਜਹੜੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਕਵੱਚ ਕਦੇ ਆਮ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਕੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਕਵਰਲੇ ਹੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਸਰੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਕਵੱਚਂੋ ਜਾਣ ਤਂੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਕਕ ਕਕਸ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਕਵੱਚ, 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਕਟਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਬਹਤਰੀਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਦੇਂ ਰਕਹਣਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਿਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਮਿਾਲ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:   
ਇਹ ਕਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਕਸ਼ਤੀ ਕਵੱਚਂੋ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਛੋਟੀ  
ਕਜਹੀ ਮੋਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਕਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ (ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ) ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਦੇ (ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਦੇਂ) ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਕਸ਼ਤੀ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ (ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ 
ਕਕਉਕਂਕਕ ਇਸ ਕਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਹੈ (ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ)।

10 | ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ



11 | ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ



  ਟੀਕੇ ਿੁਰੱਪਿਅਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  
ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਪਹੰੁਚਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਕਪਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਕਵੱਚ ਕਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਕਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਕ ਉਹ ਕਕੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ,  
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਕਪਆਂ ਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਕਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

  ਟੀਪਕਆਂ ਨੰੂ ਿ੍ਰ ਿਾਨਗੀ ਪਕਿਂੇ ਪਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  
ਟੀਕਕਆਂ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ) ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੋਜ, ਟੈਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਟੈਸੱਟਾਂ ਕਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕਸਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਟੀਕੇ ਨੰੂ ਕਦੱਕਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ 
ਇਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਵਲਂੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ  
ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਹਤ ਅਥਾਕਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਣ-ਕਕਆਸੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਕਜੱਕਠਆ  
ਜਾ ਸਕੇ।

Canada.ca/vaccines `ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫਟੀ ਵੀਕਡਓ ਦੇਖੋ।
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  ਕੀ ਟੀਕਾ ਅਿਲ ਪਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਜ਼ਆਦਾ ਿੁਰੱਪਿਅਤ ਹੈ?  
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਸਸਟਮ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜੋ਼ਰ 

ਅਤੇ ਕਮ੍ਤ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਕਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੱੁਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੁਝ ਕਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਰ, ਜੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਸਲ ਕਬਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ ਤਕ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕਕ ਸਰਗਰਮ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕਮਊਨ 

ਕਸਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ?
ਕਵਸ਼ਵ ਭਰ ਕਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੋ-ਤਂੋ-

ਕਤੰਨ ਕਮਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ!
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  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਂੇ ਪਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
ਟੀਕੇ ਉਸ ਸਮਂੇ ਸਭ ਤਂੋ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਂੋ ਉਹ ਸਮਂੇ ਕਸਰ ਕਦੱਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਇਹ ਚੈਕੱ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਹੈ।

  ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਪਿੱਚ ਟੀਕੇ ਪਕਉ ਂਲਗਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ। ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਵੱਚ ਇਸ ਲਈ 
ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕਕ ਉਹ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਂੇ  

ਕਸਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਬਹਤਰੀਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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  ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਕਦਂੋ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕਈ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਇਕਮਊਨਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਕ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ 
ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਚੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਕ ਕਕਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕਕਹੜੇ ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ Canada.ca/vaccines ਤਂੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ; ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੁਰੱਪਿਅਤ ਹੋਣ ਿਾਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਚਾਰ ਮਹੀਪਨਆਂ, ਛੇ ਮਹੀਪਨਆਂ, 12 ਅਤੇ 18 ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੇ ਦਰਪਮਆਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ —ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਂੋ ਛੇ ਿਾਲਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਪਮਆਨ ਿੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਧੂ ਟੀਪਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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  ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਿਾਰ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਤਂੋ ਿੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ?  
ਹਾਂ। ਕਈ ਟੀਕੇ ਕਈ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਸਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਨਦਾਰ ਹੈ! ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ ਟੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ 
ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਕ ਹਰੇਕ ਕਵਜ਼ਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਕਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਮਂੈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਪਕੱਥੇ ਲਗਿਾਉਣੇ ਹਨ?  
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਕ ਟੀਕੇ ਕਕੱਥਂੋ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤਂੋ ਨੇੜਲੇ ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਆਕਫਸ (ਕਕਊਬੇਕ ਕਵੱਚ Centre Local de Services 
Communautaires (CLSC) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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  ਜੇ ਿਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਿੰੁਝ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  
ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨਾਲ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰੁਝਂੇਕਵਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ 'ਤੇ ਨਾ 
ਜਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਕਾਰਜਕ੍ਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਅਕਹਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਕਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ ਬੱੁਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਕਹੜੇ ਟੀਕੇ ਪਕਹਲਾਂ ਲਗਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਕਹਕੜਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਜੇ ਅਿੀ ਂਮੂਿ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਕਕਹੜੇ ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਵਂੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਕਲਜਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
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  ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੁਰੱਪਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ   
  ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮਂੇ ਕਸਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਕਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਵਜਂੋ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਦੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਭਰ 

ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਰੱਕਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿਣੀ ਅਪਹਮ ਪਕਉ ਂਹੈ?  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਕਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਹੱਕਸਆਂ ਕਵੱਚ, ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਦੀ 

ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਕਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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  ਮਂੈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪਰਕਾਰਡ ਪਕਿਂੇ ਰੱਿਣਾ ਹੈ?   
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਕਲੀਕਨਕ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ 
ਕਰਕਾਰਡ (ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਕਤਾਬਚਾ) ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਭੱੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਹਰ 
ਵਾਰੀ ਕਕਸੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੱਤੀ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ CANImmunize mobile app ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

  ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਿਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?  
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚ 
ਉਹ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਤਂੋ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਹਫਤੇ ਪਕਹਲਾਂ, 
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ  
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਫਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ Canada.ca/travel `ਤੇ ਜਾਉ।
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜੁ਼ਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਿਾਰ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਕਬਮਾਰ ਹੋਵੇ 

ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਕ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨਾ ਕਬਹਤਰ 

ਹੈ।

  ਮਂੈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪਰਕਾਰਡ ਪਕਿਂੇ ਰੱਿਣਾ ਹੈ?   
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਕਲੀਕਨਕ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ 
ਕਰਕਾਰਡ (ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਕਤਾਬਚਾ) ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਭੱੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਹਰ 
ਵਾਰੀ ਕਕਸੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੱਤੀ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ CANImmunize mobile app ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

  ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਿਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?  
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚ 
ਉਹ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਤਂੋ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਹਫਤੇ ਪਕਹਲਾਂ, 
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ  
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਫਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ Canada.ca/travel `ਤੇ ਜਾਉ।

  ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਪਹਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਿਮਂੇ ਕੀ ਆਿ ਕਰਨੀ ਹੈ  
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕਕ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਿਪਹਲਾਂ  
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਆਕਫਸ (ਕਕਊਬੇਕ ਕਵੱਚ CLSC) ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਕਲਜਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੇ ਹੋ। 

21 | ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ



  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ  
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਜਵਂੇ ਕਕ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਸਬੰਧੀ  
ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 › ਸਾਂਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ `ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

 › ਲਾਡ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਪਆਰ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਧਐਨਾਂ ਤਂੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਸੂਈ  
ਲਗਵਾਉਣ ਸਮਂੇ ਫਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਂੋਦੇ ਹਨ।

 › ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਤਂੋ ਐਨ ਪਕਹਲਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਮਲੇਗਾ।

 › ਪਧਆਨ ਹਟਾਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮ, ਆਰਾਮ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ 
ਕਖਡੌਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ  
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾ-
ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:

 › ਕਚੜਕਚੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ;

 › ਆਮ ਨਾਲ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਨੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

 › ਉਸ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

 › ਕਜੱਥੇ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਹੱਸਾ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਕਥੇ ਲਾਲ ਕਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਤਂੋ 24 ਘੰਕਟਆਂ ਤੱਕ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤਂੋ ਆਰਾਮ ਜਾਂ 
ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਤਂੋ 
ਪੱੁਛੋ ਕਕ ਕਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਹੈ।
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  ਘਰ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਪਹਲਾਂ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ ਬਣਾਉ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 15 ਤਂੋ 20 ਕਮੰਟਾਂ ਤਕ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕਕ ਕਕਸੇ 
ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ, ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ (ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਕਸਸ) ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀ ਕਜਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 › ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ (ਘਰਘਰ ਕਰਨਾ);

 › ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

 › ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱਬੇਦਾਰ ਚਮੜੀ (ਛਪਾਕੀ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚਂੋ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਕ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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  ਆਿਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿ੍ਰੋ ਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਕਦਂੋ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ  
ਟੀਕਕਆਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਕਦਖਾਈ 
ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਆਕਫਸ (ਕਕਊਬੇਕ ਕਵੱਚ CLSC) ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 › 40°C (104°F) ਤਂੋ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ;

 › 24 ਘੰਕਟੇ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਮਂੇ ਤਕ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਕਚੜਕਚੜਾ ਰਕਹਣਾ;

 › ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਵਧਣਾ; ਅਤੇ/ਜਾਂ 

 › ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਧਆਨ  
ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ  
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕੱਥਂੋ ਲੈਣੀ ਹੈ  
ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋ੍ਤਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ 

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਿੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Public Health Agency of Canada)
Canada.ca/vaccines

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਿਡੀਆਪਟ੍ਰ ਕ ਿੋਿਾਇਟੀ (Canadian Paediatric Society)
caringforkids.cps.ca

ਇਪਮਊਨਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ (Immunize Canada)
immunize.ca

ਿੁਿਾਇਟੀ ਆਫ ਆਬਿੇਟ੍ਰ ੀਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੇਕੌਲੋਪਜਿਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 
(The Society of Obstetricians and Gynaecologists  

of Canada)  
sogc.org 

hpvinfo.ca

ਤੁਸੀਂ
Canada.ca/

vaccines
`ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਵਸੀਕਲਆਂ ਦੀ 

ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
Not Just For Kids. An Adult 
Guide to Vaccination Teens,  
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  ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਨਸਾਨ ਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਿੂਚੀ  
 � ਅਿਾਇੰਟਮਂੈਟ ਬਣਾਉ। ਪਕਹਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਨਮ ਸਮਂੇ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪੱਕਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ  
ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਦੇਵੇਗਾ।

 �ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪਲਆਉ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮਂੈਟ 'ਤੇ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 � ਅਗਲੀ ਅਿਾਇੰਟਮਂੈਟ ਬਣਾਉ। ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਕੋਲਂੋ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੋ।

 �ਆਿਣੇ ਿੈਲੱ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੰਡਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੱੁਲ ਨਾ ਜਾਉ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕੋ।

 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਦੀ   
   ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਕਕਆਂ ਨੰੂ ਲਗਵਾਉਦੇਂ ਰਕਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
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