
ਆਪਣ ੇਬੱ ਚਿਆ ਂਨੰ  ੂਤੰ ਦਰੁਸਤ ਤੇ 
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰ ੂ ਰੋਗ–ਮੁਕਤ ਰੱ ਖ।ੋ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੈੱਕਚਲਸਟ 

ਉਨਟਾਰੀਓ ’ਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂ ੰ ਸਕੂਲ ’ਿ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ, ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਛੂਤਗ੍ਸਤ ਰਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ (ਇਚਮਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ: 

ਮੇਚਨੰ ਗਰੋਕਰੋਕਲ ਰਰੋਗ 
ਪਰਟੁਚਸਸ (ਕਾਲੀ ਿੰ ਘ) 
ਵੇਰੀਸੇਲਾ (ਛਰੋਟੀ ਮਾਤਾ) *2010 ’ਿ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚਵੱ ਿ ਪੈਦਾ ਹਰੋਏ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ 

ਚਡਫ਼ਥੀਰੀਆ 
ਟੈਟਨਸ 
ਪਰੋਲੀਓ 
ਖ਼ਸਰਾ 
ਕੰ ਨਪੇੜ ੇ
ਰੁਬੈਲਾ 

ਹਰੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਚਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਨੁਸੂਿੀ ontario.ca/vaccines ਉੱਤੇ ਵੇਿਰੋ। 

ਸਾਨ ਸਭਨਾਂ ਨ ਇਕ–ਦਜ ਨ ਸਰਚਖਅਤ ਰਖਣ ਦੀ ਲੜ ਹ। 
ਜਦ ਤਸੀਂ ਆਪਣ ਬਿ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹ, ਤਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨ ਤ ਉਨਾਂ 
ਦ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦ ਹਰ ਬਚਿਆ ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਤ ਬਿਾਉਂਦ ਹ। 

ਉਨਟਾਰੀਓ ’ਿ ਇਹ 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਚਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ 

ਚਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਨੁਸੂਿੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
ਇ ੱਕ ਮਾਪ ੇ ਵਜ,  ੋਂ ਆਪਣ ੇ ਬੱ ਚਿਆ ਂ ਨੂੰ  ਸੁਰ ੱਚਿਅਤ ਤ ੇ ਤ ੰਦਰ ੁਸਤ ਰੱ ਿਣਾ ਤ ੁਹਾਡੀ ਇ ੱਕ ਨ ੰ ਬਰ ਤਰਜੀਹ ਹ ੈ।  4 ਤ  ੋਂ 
17  ਸਾਲ  ਉਮਰ  ਦ ੇ ਸਕੂਲ  ਜਾਂਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਬੱ ਚਿਆ ਂ ਨੰ  ੂ  ਉਨਟਾਰੀਓ  ਦ ੇ ਟੀਕਾਕਰਨ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ   ਅਨੁਸਾਰ   ਟੀਕਾਕਰਨ  
ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਿ ੇਅਚਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ  ਰਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ, ਜ ਰੋ 
ਸਕੂਲਾਂ  ਚਵੱ ਿ  ਆਸਾਨੀ  ਨਾਲ  ਫੈਲਦ ੇ ਹਨ। 

ਇਚਮਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਆਫ਼  ਸਕੂਲ  ਚਪਊਚਪਲਜ਼  ਐਕਟ  ਅਧੀਨ,  ਬੱ ਚਿਆ ਂ ਨੰ  ੂ ਚਡਫ਼ਥੀਰੀਆ,  ਟੈਟਨਸ,  ਪਰੋਲੀਓ,  
ਖ਼ਸਰਾ, ਕ ੰਨਪੇੜ, ੇ ਰੁਬ ੈਲਾ, ਮੇਚਨੰ ਗਰੋਕਰੋ ਕਲ ਰ ਰੋਗ, ਕਾਲੀ ਿ ੰਘ, ਅਤ ੇ – ਸਾਲ 2010 ’ਿ  ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚਵ ੱਿ  ਪ ੈਦਾ  
ਹਰੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ – ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛਰੋਟੀ ਮਾਤਾ (ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ) ਚਜਹੇ ਰਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਲਈ  
ਟੀਕਾਕਰਨ  ਕਰਵਾਏ  ਹਰੋਣ  ਦਾ  ਸਬੂਤ  ਦੇਣਾ  ਪੈਂਦਾ  ਹ।ੈ   ਚਜਹੜ ੇ  ਬੱ ਚਿਆ  ਂ ਦਾ  ਟੀਕਾਕਰਨ  ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਹਰੋਇਆ  
ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰ  ੂਸਕੂਲ ’ਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਮਲ ਸਕਦਾ। 

ਤੁਹਾਨੰ  ੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਆਪਣ ੇ ਹੈਲਥ  ਕੇਅਰ  ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ   ਕਰੋਲ   ਜਾਂ  ਸਥਾਨਕ  ਜਨ–ਚਸਹਤ  ਇਕਾਈ  ’ਿ  ਜਾਓ  ਤ ੇ ਇਹ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਓ  
ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿ ੇਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਵੱਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿ ੇਨੇ  
ਪਚਹਲਾਂ  ਟੀਕਾਕਰਨ  ਅਨੁਸੂਿੀ  ਦੀ  ਪਾਲਣਾ  ਕੀਤੀ  ਹਰੋ ਈ  ਹ,ੈ   ਤਦ  ਉਸ  ਨੰ  ੂ  ਹਰੋਰ  ਵੈਕਸੀਨਾਂ  ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ  ਨਹੀਂ  ਹ।ੈ 

ਕੀ  ਤੁਹਾਨੰ  ੂ ਪਤਾ  ਹ ੈ ਚਕ  ਇਹ  ਤੁਹਾਡੀ  ਚਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ  ਹ ੈ ਚਕ  
ਆਪਣ ੇ ਬੱ ਿ ੇ ਦ ੇ ਤਾਜ਼ਾ  ਟੀਕਾਕਰਨ  ਚਰਕਾਰਡਾਂ  ਬਾਰ ੇ 
ਆਪਣੀ  ਸਥਾਨਕ  ਜਨ–ਚਸਹਤ  ਇਕਾਈ  ਨੰ  ੂ ਦੱ ਸ?ਰੋ  
ਤੁਹਾਡਾ  ਹੈਲਥ  ਕੇਅਰ  ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ  ਇਹ  ਚਰਕਾਰਡ  
ਤੁਹਾਡ ੇ ਲਈ  ਚਰਪਰੋਰਟ  ਨਹੀਂ  ਕਰਦਾ।  ਆਪਣੀ  ਸਥਾਨਕ  
ਜਨ–ਚਸਹਤ  ਇਕਾਈ  ਲੱ ਭਣ  ਲਈ  ਜਾਂ  ਟੀਕਾਕਰਨ  ਬਾਰ ੇ 
ਹਰੋਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ  ontario.ca/vaccines ਉੱਤ ੇਜਾਓ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਸੱ ਚਖਆ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਚਪਆਂ ਨ ੰ  ੂਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਸੱਚਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹਰੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰ  ੂਗ਼ੈਰ– 
ਮੈਡੀਕਲ  ਕਾਰਨਾਂ  ਕਰਕ ੇ ਲਰੋੜੀਂਦ ੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ  ਤ ੋਂ ਛਰੋਟ  ਚਦਵਾਉਣੀ  ਿਾਹੁੰਦ ੇ ਹਨ।  ਚਕ੍ਪਾ  ਕਰ  ਕ ੇ ਹਰੋਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ–ਚਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ।ਰੋ 

ontario.ca/vaccines 

https://ontario.ca/vaccines
https://ontario.ca/vaccines


200  ਸਾਲਾਂ  ਤ ੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ  ਸਮੱ ੁਿ ੇ ਚਵਸ਼ਵ  ਚਵੱ ਿ  ਜਾਨਾਂ  ਬਿਾਉਂਦੀਆ ਂ ਆ  ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ! ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਓ ਤੇ ਹੇਠ ਚਲਖ ੇਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਪਚਰਵਾਰ ਨੰ  ੂ ਬਿਾਓ।

ਪਰਟੁਚਸਸ  (ਕਾਲੀ  ਖੰ ਘ)
ਕਾਲੀ ਿੰਘ ਛੂ ਤ ਦਾ ਰਰੋਗ ਹ ੈ ਚਜਸ ਦੌ ਰਾਨ ਬੱਚਿਆ,  ਂਗਭਰੂਆਂ ਤ ੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਚਵੱਿ  ਲ ੰਮਾ ਸਮਾਂ ਿੰਘ ਲੱ ਗੀ ਰਚਹੰਦੀ ਹ ੈ।  
ਨਵਜਨਮ ੇਬਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲੀ ਿੰ ਘ ਗੰ ਭੀਰ  ਹ  ਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਿ ੰਘ ਨਾਲ ਬੱ ਚਿਆ ਂ ਨੂੰ   ਉਲਟੀਆ ਂ ਆ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ  
ਜਾਂ ਥਰੋੜ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹ  ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ  ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਨਮਰੋਨੀਆ ਤੇ 
ਚਦਮਾਗ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹਰੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਵੱਿ  ਦੌਰੇ ਪੈਣ ੇ।

ਵੇਰੀਸੇਲਾ  (ਛੋਟੀ  ਮਾਤਾ)
ਛਰੋਟੀ   ਮਾਤਾ  (ਚਿਕਨ  ਪੌਕਸ)  ਇੱਕ  ਛੂਤ ਦਾ ਰਰੋਗ ਹ,ੈ   ਚਜਸ  ਨਾਲ  ਥਕਾਵਟ,  ਮਾਮੂਲੀ  ਚਸਰ–ਦਰਦ,  39°  ਸੈਲਸੀਅਸ 
ਤੱਕ ਬੁਿਾਰ, ਠੰ ਢ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਪੱਚਠਆਂ ਜਾਂ ਜਰੋੜਾਂ ਚਵੱਿ ਦਰਦ ਤੇ ਚਫਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ਰੋ ਚਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ, ਿੁਜਲੀ ਵਾਲੀ  
ਚਨੱਕੀਆ ਂ ਚਫਨਸੀਆ ਂ ਵਰਗੀ  ਛਪਾਕੀ  ਚਨੱਕਲਣੀ  ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੰ ੁਦੀ   ਹ।ੈ   ਚਿਕਨ  ਪੌਕਸ  ਦੀਆ ਂ  ਗੰ ੁਝਲਾਂ  ਗੰ ਭੀਰ  ਹ ਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ  ਤ ੇ ਇਸ  ਚਵੱ ਿ  ਿਮੜੀ  ਦੀਆ ਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ  ਛੂਤਾਂ  ਤ ੇ ਚਨਮਰੋਨੀਆ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹ ਰੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ।

ਮੈਚਨ ਗੋਕੋਕਲ  ਰੋਗ
ਮੈਚਨੰ ਗਰੋਕਰੋਕਲ  ਛੂਤਾਂ  ਨਾਲ  ਮੈਚਨਨਜਾਇਚਟਸ  ਚਜਹ ੇ ਗੰ ਭੀਰ  ਰਰੋਗ  ਹ ਰੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ।  ਮੈਚਨਨਜਾਇਚਟਸ  ਇੱ ਕ  ਬਹੁਤ 
ਗੰ ਭੀਰ ਛੂ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,  ੈ ਜ  ਰੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋ ਕਾਂ ਚਵੱ ਿ ਹੰ ੁਦੀ ਹ,  ੈ ਜ ਰੋ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਚਜਹ ੇ ਲਰੋ ਕਾਂ ਦ ੇ ਸ ੰਪਰਕ ਚਵੱ ਿ ਆ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ ਜਰੋ   ਵ ੇਿਣ  
ਨ ੰ  ੂਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਵਅਕਤੀ ਜਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਚਵੱਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚਵੱਿ ਇਸ ਰਰੋਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਹੁੰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਜਾਂ ਚਫਰ ਇਸ ਰਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਚਕਸ ੇਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਚਨੰ ਗਰੋਕਰੋਕਲ ਰਰੋਗ ਨਾਲ ਖੂ਼ਨ  
ਚਵੱਿ  ਜ਼ਚਹਰ  ਭਰ  ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਦਮਾਗ਼ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚਵੱਿ  ਛੂਤਾਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਟੈਟਨਸ
ਟੈਟਨਸ ਜਾਂ ਲੌਕਜਾਅ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਰੋਗ ਹੈ ਜ ਰੋ ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਿਮੜੀ ਉੱਤੇ ਹਰੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ  
ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਚਠਆਂ ’ਿ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਏ ਂਠਨ ਪੈ ਸਕਦੇ  
ਹਨ। 

ਚਡਫ਼ਥੀਰੀਆ
ਇਹ ਨ ੱ ਕ, ਗਲ਼ੇ ਤੇ ਿਮੜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਚਵੱਿ ਦਰਦ, ਬੁਿਾਰ ਹ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰ ਢ ਲੱਗਦੀ  
ਹ।ੈ   ਚਡਫ਼ਥੀਰੀਆ  ਕਾਰਨ  ਸਾਹ  ਲੈ ਣ ਦੀਆ ਂ ਸਮੱ ਚਸਆਵਾਂ, ਚਦਲ ਦਾ ਫ਼ੇਲ ੍ਹ ਹਣਾਰੋ   ਤ ੇ  ਨਸਾਂ  ਦਾ  ਨੁਕਸਾਨ  ਹਰੋਣ ਚਜਹੀਆ ਂ
ਗੰ ੁਝਲਾਂ  ਪੈਦਾ  ਹ ਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ।

ਪੋਲੀਓ 
ਪਰੋਲੀਓ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਰੋਗ ਹੈ ਜ ਰੋ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰ  ੂਪਰੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ–ਯੁਕਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭਰੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ  
ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤ ੋਂ ਦੂਜ ੇ ਚਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫ ੈਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪ ਰੋਲੀਓ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹ  ਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਕਸ ੇ ਨੂੰ 
ਜੀਵਨ ਭਰ  ਲਈ ਅਧਰੰਗ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕ ਨਪੇੜੇ
ਕੰਨਪੇੜੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਰੋਣ ਵਾਲਾ ਛੂਤ ਦਾ ਰਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਵੱਿ  ਬੁਖ਼ਾਰ, ਚਸਰ–ਦਰਦ ਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ ਤੇ  
ਗਰਦਨ  ਉੱਤ ੇ ਸਰੋਚਜ਼ਸ਼  ਆ  ਸਕਦੀ  ਹ।ੈ   ਇਸ  ਨਾਲ  ਸੁਣਨ–ਸ਼ਕਤੀ  ਦਾ  ਨਾਸ਼  ਤ ੇ  ਚਦਮਾਗ਼  ਦੀ  ਸਰੋਚਜ਼ਸ਼  ਚਜਹੀਆ ਂ ਗੰ ੁਝਲਾਂ  
ਪੈਦਾ  ਹ ਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ।  

ਖ਼ਸਰਾ
ਖ਼ਸਰਾ ਬਹ ੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਛੂ ਤ ਵਾਲਾ ਰਰੋਗ ਹ ੈ। ਇਸ ਚਵੱ ਿ  ਤੇਜ਼  ਬੁ ਖ਼ਾਰ, ਿੰ ਘ, ਛਪਾਕੀ, ਨੱ ਕ ਵਗਣਾ ਤ ੇ ਅੱ ਿਾਂ  
ਲਾਲ  ਹ ਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ।  ਖ਼ਸਰ ੇ ਕਾਰਨ  ਕੰਨ  ਦੀਆ ਂ ਛੂਤਾਂ  ਤ ੇ ਚਨਮਰੋਨੀਆ  ਚਜਹੀਆ ਂ ਗੁੰਝਲਾਂ  ਪੈਦਾ  ਹ ਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ।

ਰੁਬੈਲਾ
ਰੁਬੈਲਾ  ਵਾਇਰਸ  ਨਾਲ  ਹਰੋਣ  ਵਾਲਾ  ਛੂਤ  ਦਾ  ਇੱ ਕ  ਰਰੋਗ  ਹ।ੈ   ਰੁਬੈਲਾ  ਰਾਹੀਂ  ਬੁਖ਼ਾਰ,  ਛਪਾਕੀ,  ਚਸਰ–ਦਰਦ,  ਹਲਕਾ 
ਨ ੱ ਕ ਵਗਣਾ ਤੇ ਅੱਿਾਂ ਲਾਲ ਹਰੋਣਾ (ਕੰਜਕਟੀਵਾਈਚਟਸ) ਹ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ  
ਬੱਚਿਆਂ ਚਵੱਿ  ਗੰਭੀਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹ ਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਚਵੱਿ  ਗਠੀਆ ਰਰੋਗ ਹ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੋ ਟ:
ਚਜਹੜੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਰਕਾਰਡ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ  
ਜਨ–ਚਸਹਤ ਇਕਾਈ ਉੱਤੇ ਅਪ–ਟ–ੂਡਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰ  ੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ  ਮਅੱੁਤਲ  
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਕ  ਇਹ ਚਰਕਾਰਡ ਮਹੱੁਈਆ ਨਾ ਹੋਣ।

ਆਪਣ ਬਿ ਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ–ਚਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡ ੇ ਬੱ ਿ ੇਨੂੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ੋਂ ਛ ਰੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰ ੂਰਤ ਹ,  ੈ ਤਾਂ ਚਕ ੍ਪਾ ਕਰ ਕ ੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ–ਚਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰੋ। ਨੋ ਟ ਕਰ   ਰੋ ਚਕ ਚਜਹੜ ੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੰ  ੂਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ੋਂ ਛਰੋ ਟ ਚਮਲਦੀ ਹ,  ੈ ਉਨ ੍ਹ ਾਂ ਨੰ ੂ  ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਚਣਆ ਰਚਹੰ ਦਾ ਹ ੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰ  ੂਕਦ ੇ ਰਰੋ ਗ ਫ ੈਲਣ ਦੌ ਰਾਨ ਸਕ ੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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