
 

ਚਾਰਾਂ ਵਿਚਂ ਵਿੰਨ ਵਿਅਕਿੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪੀਲੋਮਾਿਾਇਰਾਸ (ਐਚਪੀਿੀ) ਿਂ ਸੰਕਰਵਮਿ ਜਾਂ 
ਇੰਫੈਕਵਿਡ ਹਣੋਗੇ।  ਿੁਸਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਵਕਿਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਇਹ ਿਾਇਰਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਕਓਂਵਕ ਬਹੁਿੇ ਲੋਕੀ ਆਵਖਰਾ ਵਿਚ ਸੇਹਿਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ - 
ਪਰਾ ਦੂਸਰੇਾ ਕੇਸਂ ਵਿਚ ਐਚਪੀਿੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਜਾੈਨੀਿਲਿ ਿ ੇਮੱਸਾ ਜਾਂ ਫੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੈਸਿ ਬਾਦ 
ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਧਾਰਾਨ ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਜਾਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਜਾਨਾ ਂ ਲਈ ਵਬਓਪ੍ਸੀ ਦੀ ਿਰੂਾਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਕਂਸਰਾ ਹੋਣ ਿਂ ਪਵਹਲੇ ਹੀ ਕਸਂਰਾ ਦੇ ਸੈੱਲ ਿਾੜ ੇਜਾਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਜਾਸ ਲਈ ਸਰਾਜਾਰਾੀ ਦੀ ਿਰੂਾਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਿੇ 
ਸੰਭਾਿੀ ਕਰਾੀਬ 11 ਿਰਾਂ-ਿਰਾਂ ਦ ੇਕਂਸਰਾ ਿਾੜ ੇਜਾਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਐਚਪੀਿੀ ਦ ੇਵਿਪਰਾੀਿ ਿੀਕਾਕਰਾਣ ਇਨਾ ਂ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਂ, ਜੈਾਨੀਿਲਿ ਿੇ ਮੱਸ ੇ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 ਸਾਰੇਾ ਸਕਲੂਂ ਵਿਚ ਪਰਾਈਮਰਾੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਥੀ ਕਲਾਸ ਦ ੇਦੋਨਂ ਮੁੰ ਡ ੇਿੇ ਕੜੁੀਆਂ ਲਈ ਮਫ਼ੁਿ ਹੈ (ਦੋ 
ਖੁਰਾਾਕ ਵਿਚ ਿੈਕਸੀਨ)।  ਿੀਕ ੇਲਗਾਨ ਲਈ ਇਕ ਆਵਗਆ ਪੱਿਰਾ ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾ ਂ ਦ ੇਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਏਜੰਾਡੇ ਵਿਚ 

ਭੇਵਜਾਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  9 ਸਾਲ ਿ ਂ18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦੀਆ ਂਸਾਰਾੀਆ ਂਕੁੜੀਆਂ ਅਿ ੇ9 ਸਾਲ ਿਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦੇ 
ਸਾਰੇਾ ਕਮਿੋਰਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਿੇਮ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਿੀਆ ਂਨੰੂ ਮਫ਼ੁਿ ਵਿਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਐਚਪੀਿੀ ਨਾਲ 
ਜੁਾੜੇ ਿਖਮਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾਾ ਭਰਾਨ ਦੀ ਵਗਣਿੀ ਨੰੂ ਘੱਿ ਕਰਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿ ਂਵਜਾਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂਾ ਕਰਾਨ ਿਂ ਪਵਹਲੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਐਚਪੀਿੀ ਿਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਇਸ ਿੀਕ ੇਦਾ ਿੱਡੀ ਉਮਰਾ ਦ ੇਮਰਾਦ ਅਿ ੇਔਰਾਿਂ ਲਈ ਇਕ ਿਾਗੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਂਵਕ 
ਇਹ ਮੁਫ਼ਿ ਨਹਂ ਹੈ।    

ਇਹ ਿੀਕਾ ਬਹੁਿ ਸੁਰਾੱਵਖਅਿ ਹ ੈਅਿੇ ਉਨਾ ਂ ਨੌਜਾਿਾਨਂ ਵਿਚ ਖ਼ਿਰਾਨਾਕ ਵਜਾਨਸੀ ਬਰਾਿਾਿ ਨਾਲ ਨਹਂ ਜਾੋਵੜਆ ਵਗਆ  
ਵਜਾਨਾ ਂ ਨੰੂ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।  ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਅਿੇ ਸ਼ਰਾਨਾਰਾਥੀਆਂ ਕਲੋ ਐਚਪੀਿੀ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 
ਿਰਾੀਵਕਆ ਂਲਈ ਘੱਿ ਸਾਧਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਾਣ ਿੌਰਾ ਿੇ, ਪੈਪ ਿੈਸਿ ਦੇ ਰੂਾਪ ਵਿਚ ਜਾਾਵਣਆ ਜਾਾਣ ਿਾਲਾ 
ਔਰਾਿ ਰੋਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਿੈਸਿ ਦ ੇਦਰੌਾਾਨ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਨਾਲੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿਵਗਆਨ)। ਿੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਿੀਕਾ ਨਂ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ 



ਇੰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਿ ਅਵਹਮ ਖ਼ਿਰਾਾ ਹੈ ਜਾੋ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਬਹੁਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾੋਵਕਆ ਜਾਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ੁਕਰਾੀਆ ਇਸ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ।   

ਹੋਰਾ ਜਾਾਣਕਾਰਾੀ ਲਈ ਲ'ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੰਮੁਵਨਿੇ ਕਲੁਿੁਵਰਾੱਲ ਪੋਰਾ ਲ'ਏਗਾਲੀਿੇ ਦਂ ਲਾ ਸਂਿ ੇਏ ਲੇ ਸਰਾਵਿਸ ਸੋਵਸਓ 

(ਐਕਸੈਸ) ਨਾਲ ਰਾਾਬਿਾ ਕਰੋਾ 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). 


