ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਬੱ ਚਚਆਂ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਲਈ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1.

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ
ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚਹੱ ਸੇ ਚਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਕਾਵਟ, ਚਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ
ਜੋੜਾਂ ਚਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ ਵੀ
ਮਚਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ
‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਚਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਕੇਤ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਚਕ
ਵੈਕਸੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਚਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ COVID-19
ਤੋਂ ਰੱ ਚਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

Health Canada ਨੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ Pfizer-BioNTech ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ
ਅਚਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ
ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।

3.

Pfizer-BioNTech ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ
3 ਚਮਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਚਵੱ ਚ
12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਚਆਂ ਨੂੰ ਚਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਚਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕ੍ਰਚਮਤ ਬੱ ਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਹਾਲਾਂਚਕ, ਕਈ ਬਹੁਤ
ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਬਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ
ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਵਰਲੇ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵੱ ਚ,
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਤੱ ਕ ਵੀ ਚਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਚਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲੀਚਨਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚਵੱ ਚ, Pfizer-BioNTech
ਵੈਕਸੀਨ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ COVID-19 ਚਖਲਾਫ ਬਚਾਅ ਚਵੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਅਕਸਰ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੁਰੱਚਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
2.

ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਆਰਜੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਭਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰੇਕ
ਚਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਮੱ ਧਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕ੍ਰਿਮਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।

4.

ਵੈਕਸੀਨ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ।
ਅਚਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂ ਦੇ ਚਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਵਚਲੀਆਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਚਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਟੀਕੇ ਚਵੱ ਚ ਅੰ ਡੇ,
ਚਜਲੇ ਚਟਨ (ਪੋਰਕ), ਗਲੂਟਨ, ਲੈ ਟੇਕਸ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਚਟਵਜ਼,
ਂ ੀਬਾਇਓਚਟਕਸ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਐਟ

ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਅਲਚਹਦਗੀ
(self-isolation) ਚਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ।
7.

ਚਕਉਂਚਕ ਡਾਕਟਰੀ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕ੍ਰਚਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਬਮਾਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਚਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਬੁੱ ਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਚਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਜਾਂ ਧਾਰਚਮਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਚਵੱ ਚ
ਛਪਾਕੀ, ਚਚਹਰੇ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲੇ ਚਵੱ ਚ ਸੋਜਸ਼, ਜਾਂ ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਚਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 30 ਚਮੰ ਟਾਂ ਲਈ
ਚਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ
ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਲੀਚਨਕ ਚਵੱ ਚ ਰਚਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਚਸਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਚਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Pfizer-BioNtech COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਚਕ COVID-19 ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ
ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਚਹਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਕਵੇਂ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਖਲਾਫ ਐਟ
ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਚਵੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚਕਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ।
6.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਚਕ ਪੁਰਾਣਾ COVID-19 ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਬਮਾਰ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਚਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਸੁਰੱਚਖਆ ਚਕੰ ਨੀ ਦੇਰ
ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਚਵੱ ਚ ਦੇਰੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ
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ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸਨੀ ਇਕੱ ਲੇ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ 14 ਚਦਨ
ਪਚਹਲਾਂ ਜਾਂ 28 ਚਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ
ਚਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਵੱ ਚ ਚਪੱ ਛੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

Health Canada ਨੇ ਅਜੇ ਤੱ ਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਚਆਂ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਦੱ ਤੀ ਹੈ।
5.

ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

9.

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੂਿਚਤ ਰਜਾਮੰ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਚਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਚਤ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਲਾਜ, ਇਸ ਦੀ ਚਸਫਾਰਸ਼ ਚਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਚਵਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ
ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਵਕਲਪਕ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਚਪਆਂ ਜਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਚਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਚਵੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ
ਨੂੰ ਕਲੀਚਨਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਚਆਂ ਨਾਲ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਚਵੱ ਚ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚਵਅਕਤੀ ਲਈ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ।
10. COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ ਿਜੰ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਅਤੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ
ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਚਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋ ਕ COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਪਚਹਨਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਚਵਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ ਚਸਹਤ ਦੀ ਰੱ ਚਖਆ ਚਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਚਸਰਫ ਚਵਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚਵੱ ਚ COVID-19 ਦੀਆਂ
ਦਰਾਂ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱ ਚਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਲਈ ਆਮ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ontario.ca/COVIDYouthVaccine

COVID-19 ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ:

• COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
• COVID-19 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ COVID-19

ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

• 300 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-888-999-6488
(TTY: 1-866-797-0007) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫੋਨ
ਲਾਈਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਚਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ
8:00 ਵਜੇ ਚਵਚਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ 3 ਦਬਾਓ। ਜੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

