
  

ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ/   ਬਾਇਉਐਨਟੈਕ   ਅਤੇ   ਮਾਡਰਨਾ   
ਕੋਿਵਡ-19   ਵੈਕਸੀਨਜ਼   ਿਵੱਚ   ਕੀ   ਫ਼ਰਕ   ਹੈ?   

7   ਜੂਨ,   2021   

  
ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ/   ਬਾਇਉਐਨਟੈਕ   ਅਤੇ   ਮਾਡਰਨਾ   ਕੋਿਵਡ-19   ਵੈਕਸੀਨਜ਼   ਬੁਿਨਆਦੀ   ਤੌਰ   ਤੇ   
ਇੱਕੋ-ਿਜਹੇ   ਹਨ-ਦੋਵ�   ਬਹਤੁ   ਪ�ਭਾਵੀ,   ਸੁਰੱਿਖਅਤ,   ਅਤੇ   ਚੰਗੀ   ਤਰ�ਾਂ   ਅਿਧਐਨਸ਼ੁਦਾ   ਹਨ।   

  

ਮਾਡਰਨਾ   ਅਤੇ   ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ/ਬਾਇਉਐਨਟੈਕ   ਵੈਕਸੀਨ   ਬੁਿਨਆਦੀ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਦੋ   ਵੱਖ   ਵੱਖ   
ਕੰਪਨੀਆਂ   ਵੱਲ�    ਿਤਆਰ   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਇੱਕ-ਿਜਹੇ   ਪ�ਾਡਕਟ   ਹਨ।   

ਇਹ   ਇੱਕ   ਤਰ�ਾਂ   ਨਾਲ   ਪਾਣੀ   ਦੇ   ਦੋ   ਵੱਖ-ਵੱਖ   ਬਰ�ਡ   ਵਾਲੀਆਂ   ਬੋਤਲਾਂ   ਵਾਂਗ   ਹਨ-ਵੱਖ   ਵੱਖ   ਕੰਪਨੀਆਂ   ਵੱਲ�    ਪੈਕ   
ਕੀਤਾ    ਇੱਕੋ   ਪ�ਾਡਕਟ   ।   

ਦੋਵ�    ਵੈਕਸੀਨ   ਇੱਕੋ-ਿਜਹੇ   ਢੰਗ   ਨਾਲ   ਕੰਮ   ਕਰਦੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਦੋਨ�   ਹੀ   
ਐਮਆਰਐਨਏ   ((mRNA))   ਵੈਕਸੀਨ   ਹਨ।   

ਇਹ   ਦੋਵ�   ਹੀ   ਤੁਹਾਡੇ   ਸਰੀਰ   ਦੇ   ਇਮੀਊਨ   ਿਸਸਿਟਮ   ਨੰੂ   ਐਮਆਰਐਨਏ   (mRNA)   ਕੋਿਵਡ-19   ਵਾਇਰਸ   ਨਾਲ   

ਲੜਨਾ   ਿਸਖਾਉਦਂੇ   ਹਨ   ਤਾਂ   ਜੋ,   ਭਿਵੱਖ   ਿਵੱਚ,   ਜੇ   ਅਸਲ   ਵਾਇਰਸ   ਤੁਹਾਡੇ   ਸਰੀਰ   ਅੰਦਰ   ਦਾਖ਼ਲ   ਹੋ   ਜਾਵੇ   ਤਾਂ   ਇਸ   
ਤਰ�ਾਂ   ਪੈਦਾ   ਹੋਈ   ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ    ਨਾਲ   ਤੁਸੀ ਂ  ਲੜ   ਸਕੋ।   ਵੈਕਸੀਨਾਂ   ਵਾਇਰਸ   ਨੰੂ   ਥਮਦੀਆਂ   ਨਹੀ।ਂ   

ਦੋਵ�   ਵੇਕਸੀਨਾਂ   ਕੋਿਵਡ   ਿਬਮਾਰੀ   ਿਵਰੁੱਧ   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਕਰਨ   ਿਵੱਚ   ਬਹਤੁ   ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ   
ਹਨ।   

ਅਿਹਮ   ਿਵਿਗਅਨਕ   ਅਿਧਐਨਾਂ   ਿਵੱਚ,   ਦੋ   ਡੋਜ਼   ਲਗਵਾਉਣ   ਿਪਛ�   ਦੋਵ�   ਵੈਕਸੀਨਾਂ   ਕੋਿਵਡ   ਨੰੂ   ਰੋਕਣ   ਿਵੱਚ   95%   

ਪ�ਭਾਵੀ   ਸਾਬਤ   ਹੋਈਆਂ   ਹਨ।   

ਅਿਧਐਨ   ਦੱਸਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ   ਵਾਲੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   ਟੀਕਾ   ਲਗਵਾਉਣ   ਿਪੱਛ�   ਕੋਿਵਡ   ਨਾਲ   ਸੰਬੰਧਤ   
ਹਸਪਤਾਲ   ਿਵੱਚ   ਦਾਖ਼ਲੇ   ਜਾਂ   ਬਹਤੁ   ਹੀ   ਿਵਰਲੀ   ਸੂਰਤ   ਿਵੱਚ   ਮੌਤ   ਰੋਕਣ   ਿਵੱਚ   ਦੋਵ�   ਹੀ   ਬਹਤੁ   ਪ�ਭਾਵੀ   ਸਾਬਤ   ਹੋਈਆਂ   
ਹਨ।   

ਦੋਹਾਂ   ਵੈਕਸੀਨਾਂ   ਦ ੇ  ਇੱਕੋ-ਿਜਹ ੇ  ਮੰਦੇ   ਅਸਰ   ਹੁੰਦੇ   ਹਨ   ਿਜਹੜੇ   ਬਹਤੁ   ਹਲ਼ਕੇ   ਅਤੇ   
ਆਰਜ਼ੀ   ਹੁੰਦੇ   ਹਨ।   

ਬਹਤੁ   ਆਮ   ਸੰਭਾਵੀ   ਮੰਦੇ   ਅਸਰਾਂ   ਿਵੱਚ   ਟੀਕੇ   ਵਾਲੀ   ਜਗ�ਾ   ਵਾਲੇ   ਮੋਢੇ/ਬਾਂਹ   ਿਵੱਚ   ਦਰਦ,   ਸਰੀਰ   ਜਾਂ   ਮਾਸ   ਪੇਸ਼ੀ   ਦੀ   
ਦਰਦ,   ਸਰਦੀ,   ਥਕੇਵਾਂ   ਜਾਂ   ਕੋਸਾ   ਮਿਹਸੂਸ   ਹੁੰਦਾ   ਹੈ।    ਇਹ   ਮੰਦੇ   ਅਸਰ   ਇੱਕ   ਤ�   ਿਤੰਨ   ਿਦਨਾਂ   ਿਵੱਚ   ਠੀਕ   ਹੋ   ਜਾਂਦੇ   ਹਨ।   

ਇਨ�ਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਕੋਈ   ਵੀ   ਵੈਕਸੀਨ   ਤੁਹਾਡੇ   ਗਰਭ   ‘ਤੇ   ਜਾਂ   ਤੁਹਾਡੇ   ਵੱਲ�    ਬੱਚ ੇ  ਪੈਦਾ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਯੋਗਤਾ   ‘ਤੇ   ਮਾੜਾ   ਅਸਰ   ਨਹੀ ਂ  
ਪਾਉਦਂੀ।   

ਦੋਵ�   ਵੈਕਸੀਨਾਂ   ਬਾਂਹ   ਦੇ   ਉਪੱਰਲੇ   ਿਹੱਸੇ   ਿਵੱਚ   ਟੀਕਾ   ਲਗਾ   ਕੇ   ਿਦੱਤੀਆਂ   ਜਾਂਦੀਆਂ   ਹਨ।–   ਇਹ   ਅਮਲ   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਤੇ   
ਿਬਨਾ   ਬੇਅਰਾਮੀ   ਨਾਲ   ਕੀਤਾ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ।   ਇੱਕ   ਵੈਕਸੀਨ   ਦਜੂੀ   ਨਾਲ�    ਵੱਧ   ਦਰਦ   ਨਹੀ ਂ  ਕਰਦੀ।   

ਵੈਕਸੀਨ   ਵਾਲੀਆਂ   ਥਾਵਾਂ   ਅਤੇ   ਕਲੀਿਨਕ   ਇੱਨ�ਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਇੱਕ   ਵੈਕਸੀਨ   ਹਾਸਲ   
ਕਰਦੇ   ਹਨ   ,   ਿਨਰਭਰ   ਇਸ   ਤੇ   ਕਰਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਇਨ�ਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਿਕਹੜੀ   ਉਪਲਬਧ   ਹੈ।   

ਕੈਨੇਡਾ   ਿਵੱਚ   ਹਰੇਕ   ਵੈਕਸੀਨ   ਦੀ   ਡਿਲਵਰੀ   ਿਵੱਚ   ਹਫ਼ਤੇ-ਬ-ਹਫ਼ਤੇ   ਫ਼ਰਕ   ਪੈ   ਸਕਦਾ   ਹੈ।   

  



  

  
ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ/   ਬਾਇਉਐਨਟੈਕ   ਅਤੇ   ਮਾਡਰਨਾ   ਵੈਕਸੀਨਾਂ   ਬਰਾਬਰ   ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ   ਹਨ।   
ਜਾਣਿਦਆਂ   ਹੋਇਆਂ   ਿਕ   ਦੋਵ�   ਤੁਹਾਡੀ   ਅਤੇ   ਅਿਜਹੇ   ਲੋਕ   ਿਜੰਨ�ਾਂ   ਨੰੂ   ਤੁਸੀ ਂ  ਿਪਆਰ   
ਕਰਦੇ   ਹੋ,   ਦੀ   ਕੋਿਵਡ-19   ਤ�   ਿਬਮਾਰ   ਹੋਣ   ਤ�   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਕਰਨਗੀਆਂ   ਇਨ�ਾਂ   ਿਵੱਚ�   
ਿਜਹੜੀ   ਵੀ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਿਦੱਤੀ   ਜਾਂਦੀ   ਹੈ   ਉਹ   ਲੈ   ਲਓ।   

  

  

ਅਸੀ ਂ  ਆਸ   ਕਰਦ ੇ  ਹਾਂ   ਿਕ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਇਹ   ਬੁਲੇਿਟਨ   ਲਾਭਦਾਇਕ   ਲੱਗੇਗਾ!   ਅਸੀ ਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਿਵਆਪਕ   
ਤੌਰ   ਤੇ   ਸਾਂਝਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਸੱਦਾ   ਿਦੰਦੇ   ਹਾਂ,   ਇਸ   ਨੰੂ   ਸਿਕ�ਪਟ   ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਆਡੀਓ   ਜਾਂ   ਿਵਡੀਓ   ਫਾਈਲ   ਨੰੂ   

ਿਰਕਾਰਡ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਇਸਤੇਮਾਲ   ਕਰੋ,   ਜਾਂ   ਦਿੂਜਆਂ   ਨਾਲ   ਸਾਂਝਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਹੋਰ   ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ   ਿਵੱਚ   
ਅਨੁਵਾਦ   ਕਰੋ।     

ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕੇ   ਸਰੋਤ   ਦੇਣਾ   ਿਨਸ਼ਚਤ   ਕਰੋ:   ਵਮੈੁਨਜ਼   ਕਾਲਜ   ਹਸਪਤਾਲ,   ਓਕਾਸੀ   (OCASI),   ਟਾਇਬੂ   
ਕਿਮਊਿਨਟੀ   ਹੈਲਥ   ਸ�ਟਰ   ਅਤੇ   ਰਿਫਊਜੀ   613।   

  

7   ਜੂਨ,   2021   ਤੱਕ   ਦਰੁੱਸਤ     
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