
ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਰਸੱਿਆ ਕਰਨ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਵਚੱੋਂ 
ਇੱਕ ਹ।ੈ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ ਸਕ ਕਨੈੇਡਾ ਸਵਚੱ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ COVID-19 ਟੀਕ ੇਗੰਭੀਰ 
ਸਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਵਚੱ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਅਤ ੇਮੌਤ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਸਵਚੱ ਬਹਤੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। 

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤ ੇਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੀ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਨਵੀਨਤਮ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖੱਣਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ, COVID-19 ਟੀਸਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਸੱਖਆ ਘਟਗੇੀ। 
ਇਕੱ ਬੂਸਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਇਮਯੂਨ ਸਸਸਟਮ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸਦਵਾਉਦਂਾ ਹ ੈਸਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਰਸੱਖਆ ਸਕਵੇਂ 
ਕਰਨੀ ਹ ੈਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦ ੇਸਖਲਾਫ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਸਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਵਚੱ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਪਛਲੀ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਕੁਝ ਸੁਰਸੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਮ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕੱ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਸੱਖਆ ਅਤ ੇਸਬਹਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਲਾਗ 
ਲੱਗਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣ ੇਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਪਬਸਲਕ ਹਲੈਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਉਨ੍ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹ ੈਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇCOVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਸਕ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਰਕੋਣ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈCOVID-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸਸਹਤ 
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ

ਸਨਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਾਂ ਦ ੇਸਵਕਾਸ ਦਰੌਾਨ COVID-19 ਟੀਸਕਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਹਲੈਥ ਕਨੈੇਡਾ ਫੇਰ 
ਸਧਆਨਪੂਰਵਕ ਹਰਕੇ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਨੈੇਡਾ ਸਵਚੱ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤ ੇਕਵੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਹਲੈਥ ਕਨੈੇਡਾ ਦੀ 
ਸਖਤ ਸੁਰਸੱਖਆ, ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤ ੇਗੁਣਵਤੱਾ ਦ ੇਸਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਸਹਤ 

ਅਸਧਕਾਰੀ COVID-19 ਟੀਸਕਆਂ ਦੀ ਨੇਸਿਓ ਂਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਸੱਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਸਵਚੱ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕ।ੇ 
ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ

mRNA ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਕਨੈੇਡਾ ਸਵਚੱ ਸਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਕਸਮ ਦੀ ਵਕੈਸੀਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨੋਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਲੋਿੀਂਦੀ ਹ।ੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਸਮਤ ਹਣੋ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਰਪੂ 

ਸਵਚੱ ਸਬਮਾਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਯੂਨ ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਸਕ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ 
COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਸੰਕਰਸਮਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇ
ਹ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਆਰਐਨਏ COVID-19 ਵਕੈਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਚੱ ਅਸਮਰਥੱ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਕਨੈੇਡਾ ਨੇ ਹਰੋ ਸਕਸਮਾਂ ਦ ੇCOVID-19 ਟੀਸਕਆਂ 
ਨੰੂ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਸਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਸਜਸ ਸਵਚੱ ਵਾਇਰਲ ਵਕੈਟਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬ-ਯੂਸਨਟ ਅਤ ੇਪੌਸਦਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 
ਬਾਰ ੇਸਕਸੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਸਲਕ ਹਲੈਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਸਕ ਕੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦ ੇਹਰੋ ਸਵਕਲਪ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤ ੇਸਹੀ 
ਹਣੋਗੇ।
ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਪਬਕਿਕ ਹੈਿਥ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੋੱ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਹਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਰਸੱਖਆ ਕਰਨ ਸਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਅਤ ੇਸਵਅਕਤੀਗਤ 
ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਉਪਾਅ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਬਣ ੇਹਏੋ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਹ ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ 
ਖਤਰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸੱਿਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਜਸ 
ਸਵਚੱ ਸਬਮਾਰ ਹਣੋ ‘ਤ ੇਘਰ ਸਵਚੱ ਰਸਹਣਾ, ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ, ਅਤ ੇਇਨਡਰੋ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਵਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

ਤਥੱ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਿਈ Canada.ca/covid-vaccine ‘ਤ ੇਜਾਓ।
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