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ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ
ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਰੋ ਗ
ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਰੋ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ।
ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋ ਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌ ਣ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮੇ ਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱ ਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ
ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਟੀਕਾ (ਵੈ ਕਸੀਨ) ਕੀ ਹੈ ?
ਟੀਕੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਕੀਤੇ ਰੋ ਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਛੋ ਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋ ਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ
ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਤਰੀਕਾ ਹਨ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ,
ਇਮਿਊਨਾਈਜੇ ਸ਼ਨ, ਵੈ ਕਸੀਨ, ਸ਼ੌਟਸ
ਜਾਂ ਨੀਡਲਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ ।

ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈ ਟਵਰਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ
ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋ ਂ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌ ਸਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ , ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਘਰ, ਡੇ ਅਕੇ ਅਰ ਜਾਂ ਗਰੌ ਸਰੀ ਸਟੋ ਰ ਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਥੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈ ਣ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਚੁੰਮੀ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਾਸੀਮ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ
ਸਿਸਟਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੁਝ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌ ਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿੱ ਖਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਟੀਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!

3 | ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਟੀਕੇ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਐਂਟੀਬੌ ਡੀਜ਼ (ਰੋ ਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਅੰ ਸ਼) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਰੱ ਖਿਆ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਜੇ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੱ ਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ ।
ਬਹੁ ਤ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਰਨ ਹੋ ਇਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋ ਂ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੀ ਰੱ ਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ
ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ।
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇ ਂ……ਸੀਟਬੈ ਲਟਾਂ ਡ੍ ਰਾਇਵਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 100%
ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ , ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਇਮਿਊਨਾਈਜੇ ਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਇਮਿਊਨ
ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਂ ਬਣਦਾ ਹੈ —ਜਿਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ।

ਟੀਕੇ ਕਿਵੇ ਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਪੱ ਟ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਜੈ ਕਸ਼ਨ (ਸੂਈ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ
ਟੀਕੇ (ਵੈ ਕਸੀਨਜ਼) ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ (ਨੱਕ ਵਿੱ ਚ ਸਪ੍ਰੇ ਅ ਕਰਕੇ ) ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਇੱ ਕੋ ਇੰ ਜੈ ਕਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਕਈ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ?
ਕੁਝ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਤੋ ਂ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ ਉਹ
ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਫਰ
ਕਰੋ , ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ
ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ,
ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਰੱ ਖਿਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈ ਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਖੰ ਘਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਆਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਜਾਂ ਛਿੱ ਕਣ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋ ਂ
ਤਕ ਕਿ ਮੌ ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਸੰ ਭਵ ਲੱ ਛਣ

ਸੰ ਭਵ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

ਡਿਪਥੇ ਰੀਆ

›› ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਲੱ ਗਣਾ
›› ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ ਅਤੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਘਣੀ ਬਲਗਮ
›› ਨਿਗਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

›› ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
›› ਲਕਵਾ
›› ਮੌ ਤ

››
››
››
››

››
››
››
››

ਨਮੂਨੀਆ
ਦੌ ਰ�ੇ
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੌ ਤ

››
››
››
››

ਨਮੂਨੀਆ
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੁ ੱ ਟਣਾ (ਪੱ ਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿੱ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ )
ਨਰਵ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੌ ਤ

Diphtheria / Diphtérie

ਪਰਟਿਊਸਸ (ਕਾਲੀ ਖਾਂ ਸੀ)
Pertussis (Whooping cough) /
Coqueluche

ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੰਢ ਲੱ ਗੀ ਵਰਗੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਦੌ ਰ�ੇ (ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਖੰ ਘਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋ ਣ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈ ਟਨਸ
Tetanus / Tétanos

››
››
››
››

ਪੱ ਠਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੜਵੱ ਲ ਪੈ ਣਾ (ਧੌ ਣ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
ਨਿਗਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੀਜ਼ਰ (ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹਿੱਲਣਾ)
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ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਸੰ ਭਵ ਲੱ ਛਣ

ਸੰ ਭਵ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

ਪੋ ਲੀਓ

›› ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕੇ ਂ ਵਾਂ
›› ਦਿਲ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
›› ਦੁਖਦੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱ ਠੇ

›› ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
›› ਬਾਂਹਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ
›› ਮੌ ਤ

››
››
››
››
››

ਕੰ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣਾ
ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
ਖੰ ਘ ਨਾਲ ਸੰ ਘਣੀ ਬਲਗਮ ਨਿਕਲਣਾ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਧੌ ਣ ਅਤੇ ਪਿੱ ਠ ਦਾ ਆਕੜਨਾ

››
››
››
››
››

ਨਮੂਨੀਆ
ਪੱ ਕੇ ਤੌ ਰ `ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਘੱ ਟ ਹੋਣਾ
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਅੰ ਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੌ ਤ

››
››
››
››
››

ਬੁਖਾਰ
ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ
ਅੱ ਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ
ਊਂਘਣਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ
ਮੂੰਹ ਵਿੱ ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੱ ਟ�ੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

››
››
››
››
››

ਕੰ ਨ ਵਿੱ ਚ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨਾਂ
ਨਮੂਨੀਆ
ਸੀਜ਼ਰ
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੌ ਤ

Polio

ਹਿਮੋ ਫੀਲਸ ਇਨਫਲੂਏਂ ਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਬੀ
ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨਾਂ
Haemophilus influenzae
type b infections /
Infections à Haemophilus
influenzae de type b

ਖ਼ਸਰਾ
Measles / Rougeole

ਕੰ ਨ ਪੇ ੜੇ
Mumps / Oreillons

›› ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕੇ ਂ ਵਾਂ
›› ਸਿਰਦਰਦ ਜਾਂ ਕੰ ਨ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ
›› ਗੱ ਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਧੌ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਜ

›› ਮੈ ਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ)
›› ਬਹਿਰਾਪਨ
›› ਬਾਂਝਪਣ
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ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਸੰ ਭਵ ਲੱ ਛਣ

ਸੰ ਭਵ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

ਛੋ ਟੀ ਸੀਤਲਾ (ਰੁ ਬੈ ਲਾ)

››
››
››
››
››

ਧੱ ਫੜ
ਦੁਖਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱ ਖਾਂ
ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ
ਚਿੱ ਤ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ
ਸੁੱਜੇ ਗਲੈ ਂ ਡਜ਼

››
››
››
››

ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਬਲੀਡਿੰ ਗ
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱ ਚਾ ਪੈ ਦਾ ਹੋਣਾ (ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌ ਰਾਨ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ )
ਬਾਲ ਵਿੱ ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ (ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੌ ਰਾਨ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ
ਹੋ ਜਾਵੇ )

››
››
››
››

ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ
ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ
ਥਕੇ ਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੇ ਆਰਾਮੀ
ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਸ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

››
››
››
››
››

ਨਮੂਨੀਆ
ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਜੋ ੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨਾਂ
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਾਲ ਵਿੱ ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁ ਕਸਾਨ (ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੌ ਰਾਨ ਚਿਕਨਪੌ ਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ )
ਮੌ ਤ (ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ)

››
››
››
››
››

ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ
ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਦਰਦ
ਦਿਲ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
ਧੌ ਣ ਆਕੜਣਾ
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਛੋ ਟੇ ਪਿੰ ਨ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੀਲ

››
››
››
››
››

ਮੇ ਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ)
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੈ ਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ)
ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈ ਰ ਕੱ ਟਣਾ
ਕੋ ਮਾ/ਮੌ ਤ

››
››
››
››
››
››

ਕੰ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣਾ
ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬੁਖਾਰ
ਸਿਰਦਰਦ
ਧੌ ਣ ਦਾ ਆਕੜਨਾ
ਭੁੱਖ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ

››
››
››
››
››
››

ਬਹਿਰਾਪਨ
ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਮੂਨੀਆ
ਸੈ ਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ)
ਮੇ ਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ)
ਮੌ ਤ

Rubella / Rubéole

ਵੈ ਰੀਸੇ ਲਾ (ਚਿਕਨਪੌ ਕਸ)
Varicella (Chickenpox) /
Varicelle

ਮੈ ਨਿਨਗੋ ਕੋ ਕਲ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ
Meningococcal infection /
Infection méningococcique

ਨਿਊਮੋ ਕੋ ਕਲ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ
Pneumococcal infection /
Infection pneumococcique
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ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਸੰ ਭਵ ਲੱ ਛਣ

ਸੰ ਭਵ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

ਇਨਫਲੂਏਂ ਜ਼ਾ (ਫਲੂ)

››
››
››
››
››

››
››
››
››

Influenza (flu) / Grippe

ਰੋ ਟਾਵਾਇਰਸ
Rotavirus

ਹੈ ਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ
Hepatitis B / Hépatite B

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕੇ ਂ ਵਾਂ
ਖੰ ਘ
ਪੱ ਠਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ
ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ
ਚਿੱ ਤ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੱ ਟੀਆਂ ਲੱ ਗਣਾ
(ਆਮ ਤੌ ਰ `ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ)

ਕੰ ਨ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ
ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ (ਸਾਹ-ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋ ਜ)
ਨਮੂਨੀਆ
ਮੌ ਤ

›› ਤੇ ਜ਼ ਬੁਖਾਰ
›› ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
›› ਗੰ ਭੀਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤ

›› ਗੰ ਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡ੍ ਰੇ ਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ)
›› ਮੌ ਤ

››
››
››
››

›› ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਿਰੋ ਸਿਸ (ਜਿਗਰ `ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਣਾ)
›› ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ
›› ਮੌ ਤ

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕੇ ਂ ਵਾਂ
ਪੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ
ਚਿੱ ਤ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੱ ਟੀਆਂ ਲੱ ਗਣਾ
ਪੀਲੀਆ (ਅੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਣਾ)/ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ
ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਹੋ ਰ ਟੀਕੇ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੀਲੋ ਮਾਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ) ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖਾਂ ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵੱ ਡਾ ਹੋ ਣ `ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Canada.ca/vaccines 'ਤੇ ਜਾਉ।
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ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਆਮ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁ ਣ ਉਹ ਟੀਕੇ ਕਰਕੇ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਇਆ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਖਸਰੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕੇ ਸ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਜਲਦੀ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਸਰੇ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ
ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੁਕੰ ਮਲ ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੁਝ ਕੇ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ,
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ :
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਛੋ ਟੀ
ਜਿਹੀ ਮੋ ਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ; ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ (ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ) ਭਰੀ ਹੋ ਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ
ਕੱ ਢਦੇ (ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ) ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁ ਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ (ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇ ਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗਾ
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋ ਰੀ ਹੈ (ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ)।
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ਟੀਕੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ
ਟੀਕੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੌ ਰਾਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ ਤੀਆਂ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈ ਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ ਕਿਵੇ ਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
ਟੀਕਿਆਂ (ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ) ਨੂੰ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱ ਧੀ ਖੋ ਜ, ਟੈ ਸੱ ਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਟੈ ਸੱ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੀ ਲੰ ਘਣਾ ਪੈ ਂ ਦਾ ਹੈ । ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ
ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋ ਏ ਹਨ। ਹਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਵਲੋ ਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ
ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰ ਤ ਨਜਿੱ ਠਿਆ
ਜਾ ਸਕੇ ।
Canada.ca/vaccines `ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਕਸੀਨ ਸੇ ਫਟੀ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਖੋ ।
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ਕੀ ਟੀਕਾ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ?
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋ ਰ
ਅਤੇ ਮ੍ਰਿ ਤ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੁੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈ ਕਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱ ਕ ਹੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ, ਜੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਗੰ ਭੀਰ, ਜਾਂ ਇੱ ਥੋ ਂ ਤਕ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਸਰਗਰਮ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਤ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈ ਲਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ
ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੋ -ਤੋ ਂ ਤਿੰ ਨ ਮਿਲੀਅਨ ਮੌ ਤਾਂ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ !
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਟੀਕੇ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਹੁ ਤ ਛੋ ਟਾ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਹੈ , ਪਰ ਹਰੇ ਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈ ਰੀਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੈ ਕੱ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਭਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ।

ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਛੋ ਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ । ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਲਈ
ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇ ਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁ ਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਮੇ ਂ
ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋ ਲ ਜਿੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
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some
protection

more
protection

better
protection

2 DOSE
ਮੇ ਰੇ1 ਬੱDOSE
ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਕਦੋ ਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ST

ND

long-lasting
protection

3RD DOSE

4TH DOSE

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਈ ਟੀਕੇ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਦੇ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ (ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈ ਰੀਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ
more
ਹੋ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈsome
ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈ ਰੀਟਰੀ ਇੱ ਕੋ ਟੀਕਾ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਮਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਣਗੇ । ਪਰ ਚਿੰ better
ਤਾ ਦੀ ਕੋ ਈ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਥ long-lasting
ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
protection
protection
protection
protection
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੇ ਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕਾ Canada.ca/vaccines ਤੋ ਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਹਰੇ ਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈ ਰੀਟਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
1ST DOSE

ਇੱ ਕ ਆਮ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 2ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਵਾਸਤੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ4 ਦੀDOSE
ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ
DOSE ਇਹ ਹੈ ; ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ3ਹੋ ਣDOSE
ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ , ਫੇ ਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ , ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ , 12 ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ —ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋ ਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ND

1 DOSE
ਪਹਿਲੀ
ਜ਼ (ਦਵਾਈ)
some ਡੋprotection
ਕੁਝ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ST
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RD

2ND ਜੀ
DOSE
ਡੋ ਜ਼
moreਦੂprotection

ਹੋ ਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ

RD
3ਤੀਜੀ
DOSE
ਡੋ ਜ਼
better
protection

ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ

TH

4ਚੌTHਥੀDOSE
ਡੋprotection
ਜ਼
long-lasting

ਲੰ ਮੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਸੁਰੱ ਖਿਆ

ਕੀ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਹਾਂ। ਕਈ ਟੀਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁ ਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ! ਇਹ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਵਿਜ਼ਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਕਿੱ ਥੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹਨ?
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਨੇ ੜਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਆਫਿਸ (ਕਿਊਬੇ ਕ ਵਿੱ ਚ Centre Local de Services
Communautaires (CLSC) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋ ਈ ਟੀਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਹੁ ਤ ਰੁ ਝੇ ਂ ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ 'ਤੇ ਨਾ
ਜਾ ਸਕੋ । ਪਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਅਹਿਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਜਿੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈ ਰੀਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ , ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਂ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ । ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ।
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਵਜੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਭਰ
ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇ -ਕੇ ਅਰ ਦੀ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਕੋ ਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇ ਂ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ?
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ (ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਚਾ) ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ । ਹਰ
ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਕੋ ਲ ਜਾਣ ਵੇ ਲੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱ ਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ CANImmunize mobile app ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ�ੋ -ਘੱ ਟ ਛੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ,
ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈ ਵਲ ਹੈ ਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਫਰ ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ Canada.ca/travel `ਤੇ ਜਾਉ।
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ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁ ਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਵੇ
ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱ ਗਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰ ਗਾ ਰਹੇ ।
ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋ
ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਤਕ ਉਡੀਕ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ
ਹੈ ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਆਫਿਸ (ਕਿਊਬੇ ਕ ਵਿੱ ਚ CLSC) ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ।
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌ ਰਾਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
›› ਸ਼ਾਂ ਤ ਰਹੋ । ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ `ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
›› ਲਾਡ ਕਰੋ । ਟੀਕਾ ਲੱ ਗਣ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋ ਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਈ
ਲਗਵਾਉਣ ਸਮੇ ਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱ ਟ ਰੋ ਂਦੇ ਹਨ।
›› ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਗਾ।
›› ਧਿਆਨ ਹਟਾਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮ, ਆਰਾਮ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਛੋ ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ
ਖਿਡੌ ਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋ ਈ ਵੀ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ । ਕੁਝ ਕੇ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ:
›› ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ;
›› ਆਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ;
›› ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ; ਜਾਂ
›› ਜਿੱ ਥੇ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱ ਸਾ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱ ਥ�ੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ 12 ਤੋ ਂ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੱ ਕ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਆਰਾਮ ਜਾਂ
ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਤੋ ਂ
ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ।
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ਘਰ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਬਣਾਉ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋ ਂ 20 ਮਿੰ ਟਾਂ ਤਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ , ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ) ਹੋ ਣ ਦੀ ਬਹੁ ਤ ਥੋ ੜ੍ ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
›› ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ (ਘਰਘਰ ਕਰਨਾ);
›› ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋ ਜ; ਅਤੇ /ਜਾਂ
›› ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱ ਬੇਦਾਰ ਚਮੜੀ (ਛਪਾਕੀ)।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਦੇ ਖਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
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ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕਦੋ ਂ ਫੋ ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਟੀਕਿਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗੰ ਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਿੱ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱ ਛਣ ਦਿਖਾਈ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਆਫਿਸ (ਕਿਊਬੇ ਕ ਵਿੱ ਚ CLSC) ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।
ਅਸਧਾਰਨ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
›› 40°C (104°F) ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਬੁਖਾਰ;
›› 24 ਘੰ ਟ�ੇ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਤਕ ਰੋ ਣਾ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿਣਾ;

›› ਸੂਈ ਲੱ ਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋ ਜ ਦਾ ਵਧਣਾ; ਅਤੇ /ਜਾਂ
›› ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ
ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

25 | ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ

26 | ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱ ਥੋਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਇਹ ਗੱ ਲ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ ਭਰੋ ਸੇ ਯੋ ਗ ਸ੍ਰੋ ਤਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ
ਭਰੋ ਸੇ ਮੰ ਦ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਕੁਝ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈ ਨੇ ਡਾ (Public Health Agency of Canada)
Canada.ca/vaccines

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਪਿਡੀਆਟ੍ਰਿ ਕ ਸੋ ਸਾਇਟੀ (Canadian Paediatric Society)
caringforkids.cps.ca

ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਕੈ ਨੇ ਡਾ (Immunize Canada)
immunize.ca

ਤੁਸੀਂ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਆਬਸੇ ਟ੍ਰੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਂ ਡ ਗਾਇਨੇ ਕੌ ਲੋ ਜਿਸਟ ਆਫ ਕੈ ਨੇ ਡਾ

Canada.ca/
vaccines

`ਤੇ ਹੋ ਰ ਮੁਫਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Not Just For Kids. An Adult
Guide to Vaccination Teens,
meet Vaccines

(The Society of Obstetricians and Gynaecologists
of Canada)
sogc.org
hpvinfo.ca
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ
ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਬਣਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਨਮ ਸਮੇ ਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪੱ ਕਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ
ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੇ ਗਾ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਆਉ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂਟ ਬਣਾਉ। ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਕੋ ਲੋ ਂ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈ ਅ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਫੋ ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੰ ਡਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੋ ਟ ਕਰੋ । ਇਹ ਜਿੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਉ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱ ਭ ਸਕੋ ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ , ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ
ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
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canada.ca/vaccines
canada.ca/vaccins

