
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਵਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਵਵਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਜ ਫੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਪਮਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਿੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਉਿਬਲਧ ਿੋ ਸਕੀਆਂ ਿਨ। 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿਨ, ਪਜਿੜੀ ਿੋਰ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਵਕਸਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਕਈ ਿੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿੋਜ਼ 
ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਨਾ ਪਕ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਕਾਰ ਉਤੇ, ਪਕਉਂਪਕ ਇਮਯੂਨ ਪਸਸਟਮ ਦੀ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਪਵਚ ਉਮਰ ਿੀ ਅਪਿਮ 
ਿਪਿਲੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਧਐਨਾਂ ਪਵਚ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ COVID-19 ਤੋਂ ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਪਖਆ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ COVID-19 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਕਉਂਪਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਵਚ ਪਬਮਾਰੀ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿੀ ਐਨ ਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਿਰਕ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਅਪਧਐਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ ਪਕ ਅਪਜਿਾ ਕੋਈ 
ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਪਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਿੁਤ ਿਲਕੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਿੀ ਕੁੱ ਝ ਘੰਪਟਆਂ ਜਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਵਚ ਟੀਕੇ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱ ਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਪਜਵੇਂ ਕਾਂਬਾ, ਿਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਪਸਰਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ 
ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਗੰਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਿ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਉਿ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਿੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਿ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਿੇ ਮਜ਼ਬੂਤ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਪਖਆ ਪਨਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਿਾ ਦਾ ਆਿਣਾ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਪਸਸਟਮ ਿੈ । ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੌਨੀਟਪਰੰਗ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ACTive (The Immunization Monitoring Program ACTive (IMPACT)) 
ਨੈਟਵਰਕ ਇਕ ਿੀਿੀਐਪਟ੍ਰਕ, ਿਸਿਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਨੈਟਵਰਕ ਿੈ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਿੀਿੀਐਪਟ੍ਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈI 
IMPACT ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਤੱਥ ਜਾਣੋ:  

COVID-19 ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। Canada.ca/covid-vaccine ਤੇ ਜਾਕੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋ, ਉਸ 
ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੇ ਿ੍ਰੋਪਵੰਸ ਜਾਂ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 
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ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਵੈਕਸੀਨ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਵਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ COVID-19 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਵੇਂ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਵਚ COVID-19 ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਰ ਫੇਰ ਵੀ:

 › ਉਿ COVID-19 ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ
 › ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ
 › ਬੱਪਚਆਂ ਪਵਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪਵਗਾੜ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਮਲਟੀਪਸਸਟਮ 
ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪਸੰਿਰਮ (MIS-C) ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

 › ਦੂਪਜਆਂ ਤੱਕ COVID-19 ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਿਨ
 › ਜੇ ਪਬਮਾਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਿ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ

COVID-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਿ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪਵਚ ਥਕਾਵਟ, ਪਸਰਦਰਦ, 
ਵਜਣ ਘਟਣਾ, ਮਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਨੀਂਦ ਪਵਚ ਪਵਘਨ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸੋਚਣ 
ਜਾਂ ਪਧਆਨ ਲਾਉਣ ਪਵਚ ਔਪਖਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ  ਿਨ। 

ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਿਪਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱ ਝ ਮੈਿੀਕਲ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ COVID-19 ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰ ਿੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਕੁੱ ਝ 
ਬੱਚੇ ਪਜਿੜੇ ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਵਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਿੀਂ 
ਸਨ। 

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਿਰਤ 
ਪਮਲਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਅਪਿਮ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇਨ-
ਿਰਸਨ ਿੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਪਵਚ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ ਿੈ। 
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