
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆ ਂਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਂਦ ੇਪਰਸ਼ਨ 

 

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਕਿੰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ? 

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਕਹਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਫਤ ਕਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਕ ਟੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਕਿਨਾਾਂ ਕਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੈਸੀਲੀਟੀਸ ਟੀਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਸੂੰਿੂੰਕਿਤ ਪਰਿੂੰਿਕੀ ਖਰਚੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਕੀ ਹਰਕੇ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗੀ? 

ਪਕਹਲਾਾਂ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹਵੋਗੇਾ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰੂੰਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਕਕੂੰਨਾਾਂ ਕਚੂੰਤਾਜਨਕ ਹ,ੈ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ 

ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜਾਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਵਾਿ ਦੇ ਸੁਰ  ਕਵਚ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਣੁੇ ਟੀਕ ੇ

ਕਨਰਮਾਤਾਵਾਾਂ ਕਵਚ ਕਨਵੇਸ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਨ ੂੰ  ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਵੂੰਡਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਹ ਯੁਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਤੋਂ ਵੱਿ ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਸੁਰ ਆਤ 

ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਸਪਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਕਨਰੂੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਅਤ ੇਮਹੀਕਨਆਾਂ ਕਵੱਚ ਵਿਾਏਗਾ। ਟੀਚਾ 

ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਕਈੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਕਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਿਿ ਹਣੋ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕ।ੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੇ 

ਦਫਤਰ, ਪਰਚ ਨ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤ ੇਫੈਡਰਲੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੀਕਾਕਰਤਾ ਪਰਦਾਤਾ ਉਪਲਿਿ 

ਹੋਣਗ।ੇ 

 

ਮੈਨ ਿੰ  ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀਕਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਈ ਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਾਂ ਕਵਚੱ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ 

ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪੜਾਅ 1 ਏ ਕਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਕਜਹਨਾਾਂ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੋਕਵਡ -19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਸਕਕੱਲਡ ਨਰਕਸੂੰਗ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤ ੇਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਜਵੇਂ ਟੀਕਾ 

ਵਿੇਰ ੇਉਪਲਿਿ ਹਵੋੇਗਾ, ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 

ਇੱਕ ਕਨਸਚਤ ਸਮਾਾਂ-ਰੇਖਾ ਉਪਲਿਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ 

 

ਟੀਕੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚ ੇਜਾਂ ਬਜ ਰਗ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? 

ਟੀਕ ੇਦੀ ਸੁਰ ਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਸਰਫ 16 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਕਚਆਾਂ ਲਈ ਵਿਰੇੇ ਅੂੰਕੜੇ ਉਪਲਿਿ ਹਣੋਗੇ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਕਵੱਚ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਮਨਜ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੈਕਕਟਸਜ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਅਤ ੇਅਮੈਰੀਕਨ 

ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਓਿਸਟੈਕਟਰਕਸ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਕਜਸਟਸ (ਏ.ਸੀ.ਓ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤ ੇਦੁੱਿ 

ਚੁੂੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕੋਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕ ੇਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 



ਜੇ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਰਨੋਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਇਰਸ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਸਿੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਕਲੀਕਨਕਲ ਅਜਮਾਇਸਾਾਂ ਕਵਚ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਕਕਆਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਕਵਡ -19 ਨਾਲ ਕਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਕਵਚ ਉਚੱ ਪਰਭਾਵ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ, ਡਾਟੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਟੀਕ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਸਾਣ  ਕਲਆਉਣ ਅਤ ੇਦ ਕਜਆਾਂ ਨ ੂੰ  

ਸੂੰਕਰਕਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਕੋਕਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ (ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

ਵੀ), ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਕਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਰੀ ਿਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ' ਤੇ 

ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੋ ਟੀਕੇ ਹ ਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਕਿੰਨੇ ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ? 

ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕਕਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵੱਡੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਅਜਮਾਇਸਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਉਹ 

ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਾਂ ਅਜਮਾਇਸਾਾਂ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ 

ਕਗਆ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਟੀਕ ੇਵੱਖ ਵਖੱ ਉਮਰਾਾਂ, ਜਾਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕਤਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵਖੱਰ ੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਕਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਕਿਮਾਰੀ ਅਤ ੇਟੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਕ ਇੂੰਨਫੈਕਸਨ ਹੋਣ ਵਾਕਲਆ ਕਵੱਚ ਜਾਾਂ ਟੀਕ ੇਲਗਾਉਣ ਵਾਕਲਆਾਂ 

ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਕੂੰਨੀ ਦੇਰ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵੋੀਡ -19 ਿਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਿਹਤੁ ਗੂੰਭੀਰ ਕਿਮਾਰੀ ਅਤ ੇ

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਗਈ ਹ।ੈ ਕਕੋਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਇਕੱ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਵਕਲਪ ਹੈ। 

ਹਣੁ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ (2-3 ਕਦਨ) ਥਕਾਵਟ, ਕਸਰ ਦਰਦ, ਠੂੰ ਡ, ਮਾਈਲੱਜੀਆ (ਮਾਸਪੇਸੀ ਦਾ 

ਦਰਦ) ਜਾਾਂ ਟੀਕ ੇਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹਨ। ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਿੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਜਆਦਾਤਰ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਕਿੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨ ਿੰ  ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਸਿੰਭਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨ ਭਿ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਕਲੀਕਨਕ ਨ ੂੰ  ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਥੇ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਕਮਕਲਆ ਹੈ। 

ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਅਤ ੇਐਫੱ ਡੀ ਏ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕ ੇਦੇ ਸੂੰਭਾਕਵਤ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ (ਿੁਰੀ ਘਟਨਾਵਾਾਂ) ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਪਰਤੀਕਕਰਆ ਈਵੈਂਟ 

ਕਰਪੋਰਕਟੂੰਗ ਕਸਸਟਮ (ਵੀਏਆਰਐਸ) ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ 

ਿਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ VAERS ਨ ੂੰ  ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ  ਕਜਆਦਾ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਸਾਿਾਰਣ ਹ।ੈ 

ਵੀਏਆਰਐਸ (VAERS) ਨ ੂੰ  ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਕਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਕਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਅਿਾਰਤ ਉਪਕਰਣ ਕਜਸਨ ੂੰ  v-Safe ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਗ  ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਾਂ 

ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ 'ਤੇ ਚੱੈਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਵਗੇਾ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ 

ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀ-ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਕਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਕ ਵੀ-ਸੇਫ 

ਕਵਚ ਐਨੱਰੋਲ ਕਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਨਯਕਮਤ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  



ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਵੱਲ ਕਨਰਦੇਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਾਂ 

ਮੁਸਕਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਪਰਤੀਕਕਰਆਵਾਾਂ ਿਾਰ ੇਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣਾ ਸਿੰਭਿ ਹੈ? 

ਨਹੀ ਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਿਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਲਿਿ ਟੀਕਕਆਾਂ ਕਵਚ 

ਵਾਇਰਲ ਆਰ ਐਨ ਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਟਕੁੜਾ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਕਕ ਟੀਕ ੇਕਵਚ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 

ਡੀ ਐਨ ਏ ਨ ੂੰ  ਿਦਲ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ। 

 

ਜੇ ਵਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋ ਚ ੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਅਜੇ ਿੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਜਹੜੇ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਕਵਡ -19 ਕਵੱਚ ਸੂੰਕਰਕਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਕੁੋ ਅਤ ੇ90 ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਲੂੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਕਉ ਾਂਕਕ ਟੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਵੱਚ 

ਸੀਮਤ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ   ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਜਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਇਮਉਕਨਟੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਪਛਲਾ 

ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਇਨਫੈਕਸਨ ਕੋਕਵਡ -19), ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਰਕਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀ ਾਂ ਮੂੰਕਨਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ।ੈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਵੋੀਡ -19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇਜ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, 

ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਐਾਂਟੀਿਾਡੀ ਟੈਸਟ)। 

 

ਕੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਵਲਆ ਜਾਿੇ? 

ਸੁਰ  ਕਵਚ, ਸਾਇਦ ਿਹਤੁ ਸਾਰ ੇਕਵਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਕਉ ਾਂਕਕ ਟੀਕ ੇਦੀ ਉਪਲਿਿਤਾ ਅਤ ੇਵੂੰਡ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੂੰਘਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਟੀਕਾ ਕਨਰਮਾਤਾ ਟੀਕਾ ਵੂੰਡਣ ਲਈ ਅਕਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਕੋਲ ਵਿੇਰ ੇਕਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੌਸ / ਮਾਲਕ ਮੈਨ ਿੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। ਕੂੰਮ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਟੀਕ ੇਿਾਰ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਖੁ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ (ਕਹਉਮਨ ਕਰਸੋਰਕਸਸ) ਕਵਭਾਗ 

ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਮੈਂ ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਨ ਿੰ  ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਵਮਵਲਆ ਹੈ? 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਰ ਵੂੰਡੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਕੋਕਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਟੀਕ ੇਦੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੱੁਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਿ ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰੇਗਾ। 

 

 



ਜੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਬ ਿਾਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਿੁੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚੂੰਗਾ ਮਕਹਸ ਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਸੂੰਭਾਵਤ ਛ ਤ ਦੀਆਾਂ ਕਿਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸਾਾਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਅਕਭਆਸ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਟੀਕ ੇਤੋਂ ਕੋਕਵਡ -19 ਨਹੀ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗ,ੇ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚੂੰਗਾ ਕਵਚਾਰ ਹ ੈਜਦੋਂ 

ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਿਹਤਰ ਮਕਹਸ ਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪਰਤੀਕਰਮ ਘੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ। 

 

ਟੀਵਕਆਂ ਲਈ ਦੋ ਿ ਰਾਕ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਵਨਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਿ ਰਾਕ ਿੁੱਿਰੇ ਵਨਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਨਹੀ ਾਂ, ਟੀਕਕਆਾਂ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋਵੇਂ ਟੀਕ ੇਦੀਆਾਂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਇਕੱੋ ਕਨਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਾਂ ਲਾਜਮੀ 

ਹਨ। ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨ ੂੰ  24 ਘੂੰਟੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਕਜਸਟਰੀ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨ ੂੰ  ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹ ੈਜੋ 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਵਿੁੱਚ ਵਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਕਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋਵੇਂ ਟੀਕ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਫਲਹਾਲ ਮਨਜ ਰਸੁਦਾ ਦੋ ਟੀਕਕਆਾਂ, ਫਾਈਜਰ ਅਤ ੇਮੋਡੇਰਨਾ ਦੀਆਾਂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਕਰਮਵਾਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 4 

ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਕਜਆਦਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਾ ਹੋਵ ੇਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤ ੇ

ਤਕ ਜਾਾਂ ਿਾਅਦ ਤੱਕ। 

 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਨੁੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਕਵਡ -19 ਟੀਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਖਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰ ਰੀ ਹੈ 

ਕਜਸ ਨ ੂੰ  HIPAA ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ 24 ਘੂੰਕਟਆਾਂ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹਰ ਟੀਕ ੇਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਕਜਸਟਰੀ (ਸੀਏਆਈਆਰ) ਨ ੂੰ  

ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਕਵਸਲੇਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਡੀ-ਕਨਜੀਕਰਨ, 

ਜਨ-ਅੂੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿ ਰਾਕਾਂ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੀ ਮੈਨ ਿੰ  ਅਜ ੇਿੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਿੰਪਰਕ ਤੋਂ 

ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਹਾਾਂ. ਜਕਦਤੱਕ ਮਾਹਰ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਅਸਲ-ਕਜੂੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸਕਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਾਰ ੇਕਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਕਸੇ 

ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਸਾਰ ੇਸਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਿਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਮ ੂੰਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ, ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਿੋਣਾ ਅਤ ੇਦ ਕਜਆਾਂ 

ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦ ਰ ਰਕਹਣਾ। 

ਇਕੱਠੇ ਕਮਲ ਕੇ, ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਦ ਕਜਆਾਂ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਕਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ 

ਦੀਆਾਂ ਕਸਫਾਰਸਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਾਂ ਲਈ 

ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਦਆੁਰਾ ਕਦੱਤੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ  ਉਹਨਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਹੌਲੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਚੁੱਕਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਕੋਕਵਡ -19 ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਿਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ। ਅਖੀਰ 



ਕਵੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਕਿੂੰਦ  ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਜਾਵਾਾਂਗੇ ਕਜੱਥੇ ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਹਣੁ ਕਸਫਾਰਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ 

ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਕਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕ ੇਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਿਾਰ ੇਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਪਲਿਿ ਹੈ। 

 

What is the difference between the two available vaccines—Pfizer and Moderna? 

ਦੋਵੇਂ ਟੀਕ ੇਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰ ਐਨ ਏ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਕੋ ਕਜਹੇ ਆਰ ਐਨ ਏ ਤੋਂ ਿਣੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਫਰ 

“ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ” ਿਣ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਕਵਸਾਣ  ਕਵਰੁੱਿ “ਲੜਨ” ਲਈ ਖਾਸ ਐਾਂਟੀਿਾਡੀਜ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਦੋਵਾਾਂ ਟੀਕਕਆਾਂ ਦੀ ਉਚੱ ਪੱਿਰੀ ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਕਵਡ -19 ਕਿਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਹਤੁ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਟੀਕ ੇ(ਜਦੋਂ 

ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ) ਹਨ। ਟੀਕ ੇਦੇ ਕੁਝ ਅੂੰਤਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਭੂੰਡਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤ ੇਖੁਰਾਕ 1 ਅਤ ੇਖੁਰਾਕ 2 ਦੇ 

ਕਵਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੂੰਤਰ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

 

 

 

 


