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ਕੀ ਤ ਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਿਾਹ ੂੰਦੇਹੋ? 
ਹੇਠਾ ਂਮਦੁੱਤੇਮਲੰੂ ਕਾ ਂਤ�ਤ ਸ� ਬੁੱਿਮਆ ਂਦੇਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇਹੋ: 

ਜਵਾਬ: ਕ ੱੁਲ ਮਮਲਾ ਕੇ, ਹਾ!ਂ 

 ਹੈਲਥ ਕੈਨੇ ਡਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤ�ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇਬੱੁਿਮਆ ਂਅਤੇਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਕੋਮਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੰੂ ਮਨਜ ਰੀ ਦੇਮਦੱੁਤੀ ਹੈ। 1.

2. ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਤ ਹਾਡੇਬੱੁਿੇਦੇਲਾਗ ਦੇਖ਼ਤਰੇਨ ੰੂ ਘਟਾਉਣ ਮਵੁੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਸ ਰੱੁਿਮਆ ਨ ੰੂ ਮਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇਕ ਦਰਤੀ ਿਬਾਅ ਪੱੁਿਾਂ

ਨਾਲ ਕੰੂਮ ਕਰਦੇਹਨ।

ਕੋਮਵਡ-19 ਤ�ਮਬਮਾਰ ਹੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇਇਸਨ ੰੂ ਦ ਮਜਆ ਂਤੱੁਕ ਿੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਮਬਨਾ ਂਕੋਈ ਲੱੁ ਛਣ ਮਿਦਾਏ, ਸੰੂਕਰਮਮਤ ਹੋਸਕਦੇਹਨ 

ਸੰੂਕਰਮਮਤ ਹੋਸਕਦੇਹਨ ਅਤੇਲੰੂ ਬੇਸਮ�ਦੇਪਰਭਾਵਾ ਂਦਾ ਮਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇਹਨ 

 3. ਹਾਲਾਮਂਕ ਬੱੁਿਮਆ ਂਅਤੇਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੇਕੋਮਵਡ-19 ਤ�ਗੰੂਭੀਰ ਰ ਪ ਮਵੁੱਿ ਮਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰੂਭਾਵਨਾ ਘੱੁਟ ਹ ੰੂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਰ ਵੀ: 

 ਕ ਝ ਅੰੂਡਰਲਾਈਗਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇਬੱੁਿਮਆਂ ਅਤੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਮਵਡ-19 ਤ�ਗੰੂਭੀਰ ਮਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਮਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਵੁੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ , ਬੱੁ ਿਮਆਂ ਅਤੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦ ਜੀ ਡੋਜ ਤ�14 ਮਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੰੂਭੀਰ ਮਬਮਾਰੀ ਤ�ਿੰੂਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਰੱੁ ਿਮਅਤ ਰੱੁ ਿਮਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਮਵਡ-19 ਿਹੋ ੁੱਕਾ ਹੈ , ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇਆਪ ਨ ੂੰ ਦ ਬਾਰਾ ਸੰੂਕਰਮਮਤ ਹੋਣ ਤ�ਿਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ  ਤੁਸ�  ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਸੱੁਕ ਹੈਮਕ ਤ ਹਾਡੇਬੱੁਿੇਨ ੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

MedComm (ਮੈਕਿਗਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਡੂ�ਟਸ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਕਲੱਬ) ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਮਾਿਣਤ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਓ।


