ਚਾਰਾਂ ਵਿਚਂ ਵਿੰ ਨ ਵਿਅਕਿੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪੀਲੋ ਮਾਿਾਇਰਾਸ (ਐਚਪੀਿੀ) ਿਂ ਸੰ ਕਰਵਮਿ ਜਾਂ
ਇੰ ਫੈਕਵਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਿੁਸਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਿਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਿਾਇਰਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਕਓਂਵਕ ਬਹੁਿੇ ਲੋ ਕੀ ਆਵਖਰਾ ਵਿਚ ਸੇਹਿਮੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾ ਦੂਸਰਾੇ ਕੇਸਂ ਵਿਚ ਐਚਪੀਿੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਜਾੈਨੀਿਲਿ ਿੇ ਮੱਸਾ ਜਾਂ ਫੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੈਸਿ ਬਾਦ
ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਧਾਰਾਨ ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਜਾਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵਬਓਪ੍ਸੀ ਦੀ ਿਰਾੂਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕਂਸਰਾ ਹੋਣ ਿਂ ਪਵਹਲੇ ਹੀ ਕਂਸਰਾ ਦੇ ਸੈੱਲ ਿਾੜੇ ਜਾਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਾਸ ਲਈ ਸਰਾਜਾਰਾੀ ਦੀ ਿਰਾੂਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਿੇ
ਸੰ ਭਾਿੀ ਕਰਾੀਬ 11 ਿਰਾਂ-ਿਰਾਂ ਦੇ ਕਂਸਰਾ ਿਾੜੇ ਜਾਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਚਪੀਿੀ ਦੇ ਵਿਪਰਾੀਿ ਿੀਕਾਕਰਾਣ ਇਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਂ, ਜਾੈਨੀਿਲਿ ਿੇ ਮੱਸੇ ਅਿੇ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕਂਸਰਾ ਿਂ ਪਵਹਲੇ
ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਜਾਖਮਂ ਦੀ ਰਾੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਿ ਰਾੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਿ ਪਰਾਭਾਿੀ ਸਾਬਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾੋਕਥਾਮ ਦਾ ਇਹ
ਿਰਾੀਕਾ ਕਉਬੈਕ ਦੇ ਸਾਰਾੇ ਸਕੂਲਂ ਵਿਚ ਪਰਾਈਮਰਾੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋਨਂ ਮੁੰ ਡੇ ਿੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਿ ਹੈ (ਦੋ
ਖੁਰਾਾਕ ਵਿਚ ਿੈਕਸੀਨ)। ਿੀਕੇ ਲਗਾਨ ਲਈ ਇਕ ਆਵਗਆ ਪੱਿਰਾ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਏਜਾੰ ਡੇ ਵਿਚ
ਭੇਵਜਾਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਿਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਿੇ 9 ਸਾਲ ਿਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦੇ
ਸਾਰਾੇ ਕਮਿੋਰਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਿੇਮ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਿੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਿ ਵਿਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਚਪੀਿੀ ਨਾਲ
ਜਾੁੜੇ ਿਖਮਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾਾ ਭਰਾਨ ਦੀ ਵਗਣਿੀ ਨੂੰ ਘੱਿ ਕਰਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਂ ਵਜਾਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸ਼ੁਰਾੂ ਕਰਾਨ ਿਂ ਪਵਹਲੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਐਚਪੀਿੀ ਿਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਇਸ ਿੀਕੇ ਦਾ ਿੱਡੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਮਰਾਦ ਅਿੇ ਔਰਾਿਂ ਲਈ ਇਕ ਿਾਗੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਂਵਕ
ਇਹ ਮੁਫ਼ਿ ਨਹਂ ਹੈ।
ਇਹ ਿੀਕਾ ਬਹੁਿ ਸੁਰਾੱਵਖਅਿ ਹੈ ਅਿੇ ਉਨਾਂ ਨੌਜਾਿਾਨਂ ਵਿਚ ਖ਼ਿਰਾਨਾਕ ਵਜਾਨਸੀ ਬਰਾਿਾਿ ਨਾਲ ਨਹਂ ਜਾੋਵੜਆ ਵਗਆ
ਵਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਸ਼ਰਾਨਾਰਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਐਚਪੀਿੀ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ
ਿਰਾੀਵਕਆਂ ਲਈ ਘੱਿ ਸਾਧਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਾਣ ਿੌਰਾ ਿੇ, ਪੈਪ ਿੈਸਿ ਦੇ ਰਾੂਪ ਵਿਚ ਜਾਾਵਣਆ ਜਾਾਣ ਿਾਲਾ
ਔਰਾਿ ਰਾੋਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿੈਸਿ ਦੇ ਦੌਰਾਾਨ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਨਾਲੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿਵਗਆਨ)। ਿੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਿੀਕਾ ਨਂ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ

ਇੰ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਿ ਅਵਹਮ ਖ਼ਿਰਾਾ ਹੈ ਜਾੋ ਬੜਾ ਗੰ ਭੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਬਹੁਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾੋਵਕਆ ਜਾਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾੀਆ ਇਸ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ।
ਹੋਰਾ ਜਾਾਣਕਾਰਾੀ ਲਈ ਲ'ਅਲਾਇੰ ਸ ਦੇ ਕੰ ਮੁਵਨਿੇ ਕੁਲਿੁਵਰਾੱਲ ਪੋਰਾ ਲ'ਏਗਾਲੀਿੇ ਦਂ ਲਾ ਸਂਿੇ ਏ ਲੇ ਸਰਾਵਿਸ ਸੋਵਸਓ
(ਐਕਸੈਸ) ਨਾਲ ਰਾਾਬਿਾ ਕਰਾੋ 514-287-1106 ਪ.22 (

(l’Alliance des communautés

culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS) at
514-287-1106 p.22).

