ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਕਾਰਤ
ਵਿਵਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਦੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੂੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਿਾਂਿ ਹੀ ਿੁਣਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।.
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵਕਊਵਬਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵਬਆਂ ਵਿਚ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਚੂੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਵਨਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਕਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਿੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਜੋਵਿਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕਾਬਲ ਸਾਵਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਮੌਤ ਦੇ
ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਰਿੀ ਸਾਿਾਰਣ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ
ਿਾਪ੍ਸ ਵਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਿਾ।.
ਵਕਸ ਨੂੰ ਿਤਰਾ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਿਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਬਜ਼ੁਰਿਾਂ ਵਿਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੂੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੂੰ ਕਰਵਮਤ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਵਲਆਂ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਈਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਘੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਿਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਿੱ ਿ ਉਮਰ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਿਿੇਰੇ ਿਤਰਾ ਹੈ।
ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਸੱ ਿਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿਤਰਾ ਿੱ ਿ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪ੍ਲਬਿ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਵਿਤ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਿੀ ਰੱ ਵਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਿੱ ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਰਿਉੱਚ ਪ੍ਵਹਲ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਲਿਿਾਉਣ ਲਈ
Québec.ca/vaccinCOVID ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਨਾਲ ਵਕਊਵਬਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿੈਕਸੀਨ ਿਰੀਦਣੀ ਸੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਨਿੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਿੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫਵਤਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ
1 877 644-4545 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
644-4545 ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਿੀ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਕ ਿੁਰਾਕ ਜਾਂ ਦੋ?
ਵਰਸਰਚ ਵਿਚ ਸਾਵਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਬਜ਼ੁਰਿਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੀ ਇਕ ਿੁਰਾਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੂੰ ਭੀਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿਤਰੇ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰ ਿ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਬਜ਼ੁਰਿਾਂ ਵਿਚ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ
ਢੂੰ ਿ ਨਾਲ ਘਟਾ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਲਈ 16 ਹਫਵਤਆਂ ਬਾਅਦ
ਅਪ੍ਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲੱਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਸਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ।
ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਰਫ
ਇਕ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਟਰਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਪ੍ਵਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਰਿਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾ
ਲੱਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿੀ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣਾ ਿਤਰਨਾਕ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਿੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 14 ਵਦਨ ਦਾ ਸਮਹਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਿਾ ਕੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਿਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੂੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦੁਰੀ ਅਤੇ
ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੀ ਜਾਿੇ।
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੈਕਸੀਨ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਚੁਣਨਾ ਸੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ ਉਹ ਉਪ੍ਲਬਿਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ
ਲੱਿੇਿਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਿੂੰ ਭੀਰ ਿਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ 80% ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਰੀ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਿੁਰਾਕ ਲਿਾਈ ਜਾਿੇਿੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਵਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਊਵਿਕ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ.... (ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਊਵਬਕ ਵਿਚ ਿੱ ਸਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ
ਰੱ ਵਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਊਵਬਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿੇਿਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਅਤੇ ਆਿਰੀ
ਨਾਮ ਵਲਿਣਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਨੂੰਬਰ ਿੀ ਵਲਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਕਾ
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਿਦੀ।.
ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ : ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਲਾਫ 100% ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਿੱਛਣਾ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਿਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵ ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਕਰੀਏ।

