COVID-19 ਤੋ ਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਦੀ
ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ
5 ਤੋ ਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ COVID-19
ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

5 ਤੋ ਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਮਾਰੀਕੀ ਲਈ
COVID-19 ਵੈ ਕਸੀਨ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈ ਕਸੀਨ
ਦੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ (ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕੀ) ਨਾਲ
ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਕਰਕੇ , 5 ਤੋ ਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੈ ।
ਤਮਾਰੀਕੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈ ਕਸੀਨ ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer)
ਵੈ ਕਸੀਨ ਦਾ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੈ , ਜਿਸਦੀ ਘੱ ਟ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਘੱ ਟ
ਮਾਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋ ਵੇ । ਜੇ ਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਅੰ ਤਰਾਲ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਮਯੂਨੋ ਸਪ੍ਰੈ ਸੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ COVID-19
ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਾਨਉ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਦੇ ਲਾਭ
ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਪ੍ਰ ਤੀ ਚੁਸਤ ਹੋ ਣਾ ਜਾਂ
ਸੀਟ ਬੈ ਲਟ ਪਹਿਨਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਾਨਉ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰੀ
ਫੈ ਲਣ ਨੂੰ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ ।
ਆਓਟੀਆਰੋ ਆ ਵਿੱ ਚ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਖੰ ਘ (ਪਰਟੂ ਸਿਸ), ਖਸਰਾ ਅਤੇ
ਪੋ ਲੀਓ ਸਮੇ ਤ 12 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

COVID-19 ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ

(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਦੇ ਲਾਭ

5 ਤੋ ਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਇਮਯੁਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਹਾਨਉ

ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
COVID-19 ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਧੇ ਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਅਣ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਕਿ
COVID-19 ਦੇ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ,

ਲੱ ਛਣ ਜ਼ੁ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੱ ਚੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱ ਭ
ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲਾਮੇ ਟਰੀ
ਸਿੰ ਡਰੋ ਮ (MIS-C) ਜਿਸ ਲਈ ਗਹਿਨ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
COVID-19 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ (ਲੰ ਬੇ COVID ਵਜੋ ਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ) ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਰੀਕੀ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਕ੍ਰਮਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ

ਸਹਿਮਤੀ

5 ਤੋ ਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਵੈ ਕਸੀਨ ਇਸ

ਇੱ ਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰ ਸਤ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਬਾਲਗ ਵਜੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰ ਘੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌ ਰ
'ਤੇ , ਰਿਪੋ ਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹਲਕੇ ਸਨ, ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਰੁ ਟੀਨ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ।
ਭੋ ਜਨ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਤਮਾਰੀਕੀ ਲਈ ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਵੈ ਕਸੀਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਭੋ ਜਨ,
ਜੈ ਲੇਟਿਨ ਜਾਂ ਲੈ ਟੇ ਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ , ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ ਦੋ ਵੇ ਂ ਜਿੰ ਨੇ ਚਾਹੁ ਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer)
ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਤੀਬਰ
ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ) ਹੋ ਈ ਸੀ। ਬਾਲ (ਬਾਲ
ਚਿਕਿਤਸਕੀ) ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਵੈ ਕਸੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ
ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰ ਘੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰ ਰੁ ਟੀਨ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ। ਕੋ ਈ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋ ਜ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਹੋ ਰ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮਾਂ ਜੋ ,
ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•	ਸਿਰ ਦਰਦ
• ਬੁਖਾਰ (ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ)
• ਮਤਲੀ (ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ), ਉਲਟੀਆਂ , ਦਸਤ
• ਥਕਾਵਟ
• ਆਮ ਬੇ ਅਰਾਮੀ (ਬਿਮਾਰ, ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ)।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
1. ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਉ।
2. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ।
3. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ
ਉਪਰੀ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਥੋ ੜੇ ਜਿਹੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋ ਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇ ਲੇ ਕੁਝ ਨਾਲ
ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਏਗਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਇੱ ਕ
ਨਰਮ ਖਿਡੌ ਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਪ੍ਰ ਤੀ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ,
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ COVID
ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ - 0800 28 29 26 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ

ਇਹ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈ ਕਸੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਰਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਣ ਨਾਲ ਮਦਦ
ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) COVID-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ
ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਿਰੀਖਣ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ ।
ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
•	ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋ ਜ
• ਇੱ ਕ ਤੇ ਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
• ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭੈ ੜੇ ਧੱ ਫੜ
•	ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱ ਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਏ ਦੇ ਖਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਦੱ ਸੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਹੁ ੰ ਚੋ

ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈ ਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer)
ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱ ਭ ਪਰ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕਲ
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ, 5 ਤੋ ਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਕੇ ਸ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੋ ਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਹੌ ਓਰਾ,
ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ (GP) ਤੋ ਂ ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ BookMyVaccine.nz ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ।

ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਇਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈ ਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ:
• ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਬੇ ਅਰਾਮੀ, ਭਾਰੀਪਨ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਦਰਦ
• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਤੇ ਜ਼ ਧੜਕਣ, ਭੜਕਣ, ਜਾਂ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
• ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ, ਸਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

COVID-19 ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ(ਪ੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਅਣ) ਹਰੇ ਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
17 ਜਨਵਰੀ ਤੋ ਂ , ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਰੀਕੀ ਨਾਲ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ COVID ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ
ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ 0800 28 29 26 (ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ , ਹਫ਼ਤੇ
ਦੇ 7 ਦਿਨ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਕਿੰ ਗ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੇ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਪਾਹਿਜਤਾ ਵਾਲੇ ਤਮਾਰੀਕੀ
ਅਪਾਹਿਜਤਾ ਟੀਮ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਾਨਊ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਇਮਯੁਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁ ੰ ਚ
ਯੋ ਗਤਾ, ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• 0800 28 29 26 ' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 2 ਦਬਾਓ
• ਮੁਫ਼ਤ ਟੈ ਕਸਟ 8988
• ਈਮੇ ਲ accessiblecovidvaccinations@
whakarongorau.nz

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਦੇ ਲਿੰ ਕਾਂ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਉ:
COVID-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱ ਕਜੁੱਟ ਹੋ ਵੋ - Covid19.govt.nz/tamariki
ਸਿਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ - Health.govt.nz/CovidVaccineKids
Te Puni Kōkiri - Karawhiua.nz
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆੱ ਫ ਪੈ ਸੀਫਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ - mpp.govt.nz

ਵੈ ਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
COVID ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ 'ਤੇ - 0800 28 29 26
ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

