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 | ਪੰਜਾਬੀ 

 

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਚਿਡ-19 

ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਮਾਪਪਆਂ, ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ 
 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟ੍ੈਕਨੀਕਲ ਗਰ ੁੱਪ ਆਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ATAGI) ਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੁੱਪਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਪਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ 
ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦ ੇਪਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਜ ੋਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਅਪੰਤਮ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਹੈ। 

ATAGI ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦ ੇਵਰਗ ਪਵੁੱਿ 8 ਹਫਪਤਆਂ ਦ ੇਫਰਕ ਨਾਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂ2 ਖ ਰਾਕਾਂ ਹਨ। ਅਤੰਰਾਲ ਨੰੂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾ ਂਪਵੁੱਿ 
ਘਟ੍ਾ ਕ ੇਘੁੱਟ੍ ੋਘੁੱਟ੍ 3 ਹਫਪਤਆਂ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੁੱਤਵਪਰੂਣ ਇਲਾਜ (ਇਪਮਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ) ਜਾਂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ, ਪਰਕੋਪ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪਰਤੀਪਕਪਰਆ ਪਵੁੱਿ। 

ਬ ਪਕੰਗਾਂ ਦਸਬੰਰ ਦ ੇਅਖੀਰ ਤੋਂ ਖ ੁੱਲਹਣਗੀਆਂ ਪਜਸ ਪਵੁੱਿ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੋਪਵਡ-19 ਟ੍ੀਕੇ ਪਪਹਲਾ ਂਹੀ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ ਪਵੁੱਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦ ੇਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ 
ਯੂਰਪ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਸ਼ ਰ ੂਹ ੋਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟ੍ੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰ ੁੱਪ ਆਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ATAGI) ਬੁੱਪਿਆਂ ਪਵੁੱਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਕਲੀਪਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 
ਵਰਗ ਪਵੁੱਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਵੁੱਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦ ੇਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਅੰਕਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ ਪਰਹਾ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਉਮਰ ਦ ੇਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਪਵੁੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ਆਰਾ ਵੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਬੁੱਪਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਕਹੋ ਪਜਹਾ ਪਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? 
ਟ੍ੀਪਕਆਂ ਨੰੂ ਪਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਲੀਪਨਕਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਆਪਦਵਾਸੀ ਪਨਯੰਤਰਤ ਭਾਈਿਾਰਕ ਪਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਅਤ ੇਪਵਕਟ੍ੋਰੀਆ ਪਵੁੱਿ ਪਪਰਵਾਰ-
ਅਨ ਕੂਲ ਰਾਜ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਪਿਆ ਂਵਾਸਤੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਸਤੇ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟ੍ੇ ਪਵਵਹਾਰਕ ਮ ੁੱਪਦਆ ਂਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਪਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਗੰਤਾਵਾਂ, ਸਵੈਲੀਨਤਾ (ਔਪਟ੍ਜ਼ਮ) ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮ ੁੱਪਦਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਪਵਕਟ੍ੋਰੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਪਲਸਟ੍ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ੀ ਪਿੁੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਵਾਸਤ ੇਹਸਪਤਾਲ-
ਆਧਾਪਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
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ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 
ਲਾਭ: ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵ ਿੱਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ 

 ਕੋਪਵਡ-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਪਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੁੱਟ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਪਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਮੁੱਪਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕ ਝ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਮਟੋ੍ਾਪਾ, ਡਾਊਨ ਪਸੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਕੋਪਵਡ-19 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹ ਦੰਾ 
ਹੈ। 

 ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਆਮ ਨਹੀ ਂਹੈ ਪਰ ਬੁੱਪਿਆਂ ਪਵੁੱਿ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵੁੱਿ ਲੁੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦ ੋਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੁੱਟ੍ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਪਵੁੱਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾ ਂਵਾਸਤੇ। 

 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਵੁੱਿ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਉੁੱਿੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟ੍ੀਕੇ ਲੁੱਗ ਿ ੁੱਕ ੇਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਪਵਡ-19 ਲਾਗ, ਪਬਨਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਕਸ਼ੋਰਾਂ ਪਵੁੱਿ 
ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹ ੋਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਜਾ ਂਮੌਤ ਅਜ ੇਵੀ ਬਜ਼ ਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਪਵੁੱਿ ਬਹ ਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਜੰਨਹਾ ਂਨੰੂ ਟ੍ੀਕੇ 
ਨਹੀ ਂਲੁੱਗੇ ਹਨ। 

 ਕੋਪਵਡ ਲਾਗ ਦ ੇਇਕ ਜਾ ਂਦ ੋਮਹੀਪਨਆਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕ ਝ ਬੁੱਿ ੇਪਿਰਕਾਲੀਨ ਲੁੱਛਣ ਵੀ ਪਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਲੌਂਗ-ਕੋਪਵਡ ਪਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਰਲੁੱਭ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਧਐਨਾਂ ਪਵੁੱਿ ਲੁੱਛਣ ਪਦਖਾਏ ਗਏ 
ਹਨ ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤੰਨ ਮਹੀਪਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦ ੇਹਨ। ਲੌਂਗ-ਕੋਪਵਡ ਨੰੂ ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। 

 ਕੋਪਵਡ-19 ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦ ਰਲੁੱਭ ਪਸੰਡਰੋਮ ਵੀ ਹੈ ਜ ੋਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹ ਦੰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਪਵੁੱਿ ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਰੀਰ ਪਵੁੱਿ 
ਕਈ ਅੰਗਾ ਂਅਤ ੇਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਪਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਬੁੱਪਿਆਂ ਪਵੁੱਿ ਮਲਟ੍ੀਪਸਸਟ੍ਮ ਇਨਫਲੇਮਟੇ੍ਰੀ ਪਸੰਡਰੋਮ (MIS-C) ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਭ: ਘਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾਲੀਆਂ  ਵ ਿੱਤੀਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ  ੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ 

 ਛੋਟ੍ੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਸਮਤੇ ਬੁੱਿੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਦਾ ਸੰਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੁੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਵਰਗਾਂ ਪਵੁੱਿ ਸੰਿਾਰ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੁੱਟ੍ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵੁੱਿ ਪਪਰਵਾਰ ਦ ੇਜੀਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ। 

ਲਾਭ: ਵ ਿੱਵਿਆ  ੰ  ਾਿਾ ਂਿੰਦ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ-ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਦ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਵ ਿੱਧੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ 

 ਮ ੁੱਢਲੇ ਬਿਪਨ ਦੀਆ ਂਪਸੁੱਪਖਆ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੁੱਿ ਸੰਿਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਪਲਆਂ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਦਾ ਅਪਸੁੱਧਾ ਜਾਂ ਦਸੂਰਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹ ੈਪਕ 
ਪਸੁੱਪਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦ ੇਖ ੁੱਲਹ ੇ  ਰਪਹਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਬੁੱਪਿਆਂ ਪਵੁੱਿ ਵਧੇਰੇ ਆਹਮਣ-ੇਸਾਹਮਣੇ ਪਸੁੱਖਣ, ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ 
ਖੇਡ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਵੁੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਪਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 
ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਵੁੱਿ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

ਕੀ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਪਵੁੱਿ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਹਨ? 
 ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੁੱਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ ਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਪਨਕੀ ਪਰਖ ਪਵੁੱਿ, 
ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱਪਖਆ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀ ਂਸਨ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਲੁੱ ਪਗਆ ਸੀ। 

 ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ੀਪਕਆਂ ਦ ੇਬ ਰੇ ਪਰਭਾਵ ਹ ੰਦ ੇਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗਭੰੀਰ ਬ ਰੇ ਪ੍ਭਾਵ ਬਹ ਤ ਦ ਰਲੁੱਭ ਹਨ। 
 ਬੁੱਿੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟ੍ੀਪਕਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਬ ਰੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਬਾਂਹ, ਪਸਰ ਦਰਦ ਅਤ ੇਥਕਾਵਟ੍ 
। ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵੇਲ ਪੈਰਾਸੀਟ੍ਾਮੋਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਪਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ 
ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ੍ ਹ ੰਦੀ ਹ।ੈ 

 ਟ੍ੀਪਕਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਪਹਲੇ 6-8 ਹਫਪਤਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਰ ੂਪਵੁੱਿ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਵ ਹ ੰਦ ੇਹਨ, mRNA ਟ੍ੀਪਕਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਕ 
ਇਹਨਾਂ ਦ ੇ ਲੰਬੀ-ਪਮਆਦ ਦ ੇਬ ਰੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਵੋਾਂ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਵਾ ਂਦੀ ਪਨਰੰਤਰ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ AusVaxSafety ਰਾਹੀ ਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਵੁੱਿ ਭਾਈਿਾਰੇ ਪਵੁੱਿ ਿੁੱਲ ਰਹੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱਪਖਆ ਪਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
side effects. 

  



ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰ ਪ ਕਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ

 ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਵਪਗਆਨਕ ਸਬਤੂ ਨਹੀ ਂਹੈ ਪਕ ਟ੍ੀਕੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਪਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਵੁੱਿ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪਵਡ-19 
ਟ੍ੀਪਕਆਂ ਪਵੁੱਿੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਬਦੰੀ/ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਿਾਰੇ  ਿਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵ ਹਤ- ੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤੇ ਨਾਲ 
ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ।ੋ 

 

ਸਰੋਤ 
 ਕੋਪਵਡ-19 ਟ੍ੀਪਕਆ ਂਬਾਰੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਗੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ 
 ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਪਨਕ ਫਾਈਡਂਰ 
 https://www.coronavirus.vic.gov.au/who-can-get-vaccinated 
 ਕੋਪਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ 
 ਰੌਇਲ ਪਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ੍ 
 ਕੋਪਵਡ-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਪਜਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆ ਂ
 VaxFacts ਕੋਪਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ ੁੱਛੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪਦੁੱਤੇ ਗਏ 

https://www.health.gov.au/resources/publications/how-to-speak-to-kids-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.coronavirus.vic.gov.au/who-can-get-vaccinated
https://www.coronavirus.vic.gov.au/talking-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.rch.org.au/kidsinfo/Podcast/
https://www.amaze.org.au/support/resources/covid-19-vaccination-social-scripts/
https://www.vaxfacts.org.au/
https://www.vaxfacts.org.au/

