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 | ਪੰਜਾਬੀ 

 

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕ ੇ

ਅਕਸਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ   

28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੁੱਕ ਚਲੰਤ  

 

5-11 ਸਾਲ ਦ ੇਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਕੀ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ?  

ਹਾਂ।  
 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਗ ਲੇਟਰ, ਥੈਰੇਵਪਊਵਟਕ ਗ ਡਜ਼ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰਸੇ਼ਨ (TGA) ਨੇ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦੁੱਤੀ ਹੈ।  
 

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰ ੁੱ ਪ ਆਨ ਇਮ ਨਾਈਜਸ਼ੇਨ (ATAGI) 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤ ੇਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚੇ 
ਕਦੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਣਗੇ?     

ਫੈਡਰਲ (ਕੇਂਦਰੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ 5-11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 10 

ਜਨਿਰੀ, 2022 ਨ ੰ  ਸ਼ ਰ  ਹੋਿੇਗਾ। 

ਬੁੱਚੇ ਵਕੁੱਥ ੇਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?     

ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:  

• ਆਮ ਕਲੀਨਕਾਂ 
• ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂ

• ਆਵਦਿਾਸੀ ਵਨਯੰਤਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
• ਪਵਰਿਾਰ-ਅਨ ਕ ਲ ਰਾਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ।  

 

ਟਰਮ 1, 2022 ਤੋਂ ਕ ਝ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਆਧਾਵਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਵਨਕ ਿੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕ ਝ 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਵਿੁੱਚਲੇ ਕਲੀਨਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ ਆਪਣ ੇਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤ ੇਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮਸੇੀ ਵਿਖੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕ ਫਾਈਡਂਰ (healthdirect.gov.au) ਉੱਤ ੇ ਵਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ 

ਹੋਣਗੇ। 
 

ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੁੱਚ ਿੀ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਕੀ ਮੌਡਰਨਾ ਿੈਕਸੀਨ ਿੀ 
ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਈ 

ਜਾਿੇਗੀ? 

TGA ਅਤੇ ATAGI 6-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਮਡੌਰਨਾ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਿੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਲਈ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫਵਤਆਂ ਵਿੁੱਚ ਸਲਾਹ ਵਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
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ਮੇਰਾ ਬੁੱਚਾ ਜਨਿਰੀ 2022 ਤੋਂ 
ਤ ਰੰਤ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 
ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ - ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਲਗਾਂ 
ਿਾਲੀ ਖ ਰਾਕ ਵਮਲ ਜਾਿੇਗੀ? 

ਤ ਹਾਡਾ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੰ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 

ਜਨਿਰੀ ਵਿੁੱਚ ਹ।ੈ ਜੇ ਉਹ 5-11 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਖ ਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ ਜੀ ਖ ਰਾਕ ਿੁੱਡੀ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਲੀ ਖ ਰਾਕ 

ਹੋਿੇਗੀ। 

 

ਿੈਕਸੀਨ ਖ ਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਲ  

 
ਕੀ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤ ੇਿੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਖ ਰਾਕ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕੋ 

ਵਜਹੀ ਹ?ੈ   

ਨਹੀਂ, 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ ਰਾਕ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਖ ਰਾਕ ਦਾ ਇਕ ਵਤਹਾਈ ਹੋਿੇਗੀ।   

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਵਕੰਨੀਆਂ ਖ ਰਾਕਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ?        

ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰਗ ਵਿੁੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੁੱਚ 8 ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ ਫਰਕ 

ਨਾਲ ਦੋ ਖ ਰਾਕਾਂ ਹਨ।  
ਇਸ ਨ ੰ  ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਹਫਵਤਆਂ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 

• ਪਰਕੋਪ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ 
• ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਦਬਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮਹੁੱਤਿਪ ਰਣ ਇਲਾਜ (ਇਵਮਊਨੋਸਪਰਸੈ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। 

 

ਕੀ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਬ ਸਟਰ ਖ ਰਾਕਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ?     

TGA ਅਤੇ ATAGI ਨੇ ਅਜੇ ਤੁੱਕ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਬ ਸਟਰ ਖ ਰਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇ

ਮਨਜ਼ ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੁੱਖ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ 

ਕਰੇਗੀ।  
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ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ  

 
ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ 

ਿੈਕਸੀਨ 5-11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹੈ?  

TGA ਅਤ ੇATAGI, 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਿੁੱਚ mRNA ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਅਤੇ 

ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰਗ ਵਿੁੱਚ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਿੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ 

ਦੇ ਅੰਕਵੜਆਂ ਤੋਂ ਿਾਧ  ਕਲੀਵਨਕੀ ਸਬ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅੰਕਵੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਕਲੀਵਨਕੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਪਰਖ ਵਿੁੱਚ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 3100 ਬੁੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਚੰਤਾਿਾਂ 
ਸਾਮਹਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਵਗਆ ਸੀ।  
 

ਇਹ ਟੀਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੁੱਚ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 

ਲਗਭਗ 5 ਵਮਲੀਅਨ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਖ ਰਾਕ ਵਮਲ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, 
ਯ ਰਪ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 15 ਵਮੰਟਾਂ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜ ੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਨ। ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਵਸਸ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਿਾਲੇ ਬੁੱ ਵਚਆ ਂ

ਦੀ 30 ਵਮੰਟਾਂ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
  

ਕੀ ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ 

ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਦੀ 
ਵਨਰੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਚੁੱਲ 

ਰਹੀ ਹੈ?  

ਹਾਂ।  
 

TGA ਅਤ ੇATAGI, 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਿੁੱਚ mRNA ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਅਤੇ 

ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰਗ ਵਿੁੱਚ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਿੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ 

ਦੇ ਅੰਕਵੜਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਲੀਵਨਕੀ ਸਬ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅੰਕਵੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

AusVaxSafety ਆਸਟਰਲੇੀਆਈ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੁੱਚ ਚੁੱਲ ਰਹੀ, ਪ ਰੀ ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਕੀ ਟੀਕੇ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤ ੇਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ 

ਹਨ?    

ਹਾਂ।  
 

ਇਹ ਸ ਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਹਰੋ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਤੋਂ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਧੇਰੇ ਹ ੰ ਦੀ ਹ।ੈ  
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੁੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਪਹ ੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮ ੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਵਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ, ਸਿੈਲੀਨਤਾ (ਔਵਟਜ਼ਮ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀਲ ਮ ੁੱ ਵਦਆਂ ਿਾਲੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਿੀ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ।  

ਸ ਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਿਧਰੇੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੌ 'ਤੇ ਡਰਨ ਿਾਲੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
  

https://ausvaxsafety.org.au/our-work/covid-19-vaccine-safety-surveillance
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ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਿੁੱਚ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ 

ਕੀ ਹਨ?   

ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਰੋ ਦਿਾਈ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
 

ਬੁੱਚੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਬਾਂਹ, ਵਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਕੇਿਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਾਲ 

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਇਲਾਜ ਿਾਸਤ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ 

ਹ ੰ ਦੀ ਹ।ੈ   

ਿਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬ ਰੇ ਪ੍ਭਾਿ ਬਹ ਤ ਦ ਰਲੁੱ ਭ ਹਨ। 
 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਿੁੱਚ mRNA ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਪਰੋਟ ਕੀਤ ੇਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ ਜਲਦੀ ਿਾਪਰਦੇ ਹਨ - ਪਵਹਲੇ 6-8 ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।  
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੋਾਿਾਇਰਸ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਕੋਲ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ  
 

ਤ ਸੀਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
 

 
 

ਯਗੋਤਾ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤੀ 
 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ 

ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?  

5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

ਕੀ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਬੁੱਚੇ ਆਪਣ ੇਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।   
 

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ ੇਹਠੇਾਂ ਵਦੁੱਤ ੇ

ਵਹੁੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਿਖੇੋ।  
 

ਕੀ ਵਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ 

ਨ ੰ  5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਨ ੰ  
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਆਵਗਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?  

ਵਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, 5-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਖ ਦ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।  
 

ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਛੋਟੇ ਬੁੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਲੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤ ੇਸਵਹਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 
  

  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-pfizer-vaccine
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5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੁੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਲਾਭ  

 
ਮੈਂ ਸ ਵਣਆ ਹ ੈਵਕ ਜੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ 
ਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਓਨੇ ਵਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦ।ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਕੇ ਵਕਉਂ 

ਲਗਿਾਉਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ?  

ਵਜਨਹ ਾਂ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਸੁੱ ਧੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਮਲੇਗੀ।  
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਵਿੁੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੁੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੇਉਹ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕ ਝ ਵਫਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਕ ਝ 

ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੋਟਾਪਾ, ਡਾਊਨ ਵਸੰਡਰਮੋ, ਜਾਂ ਸਰੈੇਬਰਲ 

ਪਾਲਸੀ।   

ਕ ਝ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ਰੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਲੁੱ ਛਣ 

ਿੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨ ੰ  ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਬੁੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੋ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਿੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿਰਗਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ।  
 

ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਭਵਿੁੱਖ ਵਿੁੱਚ ਸਕ ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਿਧੇਰੇ ਆਹਮਣ-ੇਸਾਹਮਣੇ ਵਸੁੱ ਖਣ, ਖਡੇਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ

ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ।  
  

 

COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੁੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ 
ਹਨ 
 
ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-

19 ਹਇੋਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨ ੰ  
ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ?  

ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਸਤ ੇਟੈਸਟ ਪਜੌ਼ੇਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਤ ਰੰਤ ਘਰ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ।  
 

ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਸਤੇ ਟਸੈਟ ਪਜੌ਼ੇਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ

ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਨਹੀਂ।  
  

ਕੀ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੁੱਚੇ ਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-

19 ਹਇੋਆ ਸੀ? 

ਹਾਂ। ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਤੀਬਰ ਪੜਾਅ ਨ ੰ  ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੁੱਚ ਹੈ, 
ਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ      

ਨਹੀਂ।  
ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਵਨਕਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹਟੌਲਾਈਨ ਨ ੰ  1800 675 398 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾਸਤ ੇ

0 ਦਬਾਓ)।  
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ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਵਬਮਾਰ 

ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣੇ 
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ?   

ਨਹੀਂ।  
ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਬੁੱਚੇ ਿਾਸਤ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਟਸੈਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱਚੇ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ 

ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੈਗੇਵਟਿ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਜੇ ਬੁੱਚਾ: 
• ਥੋੜਹਾ ਵਜਹਾ ਿੀ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

• ਵਕਸੇ ਸੰਪਰਕ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਵਗਆ ਹ ੈ

• ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਇਸ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਰ ਪ ਵਿੁੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1300 651 160 ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲੇਅ 
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