
ਬੂਸਟਰ ਸਮੱਗਰੀ

ਬੂਸਟਰ: ਇਹ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ ਸ਼ਕਤੀ � ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ
ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾ ਂਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਮਆਦ � ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੂਸਟਰ: ਜੇ ਮੇਰੇ 2 ਡੋਜ਼ਾ ਂਲੱਗੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮੈ� ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਮੈ� ਅਜੇ ਵੀ
ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਾ।ਂ ਲਾਗ ਕੁਝ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਿਮਊਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਂਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਤ�
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

"Get a booster dose" (April, 2022)
"COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022)

ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?

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।

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

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html


ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਂਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਕਲੀਫ਼
ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਜਾ ਂਦਰਦ
ਉਲਝਣ
ਜਾਗਣ ਜਾ ਂਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਚਮੜੀ, ਬੁੱਲ� ਜਾ ਂਨਹੁੰਆ ਂਦੇ ਿਸਿਰਆ ਂਦਾ ਜ਼ਰਦ, ਸਲੇਟੀ ਜਾ ਂਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਇਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾ ਂ911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ’ ਿਕਹੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਨਮੋਨੀਆ, ਅੰਗਾ ਂਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਇਨੇੰ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ। ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਬੂਸਟਰ: ਮੈ� ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹੈ?

ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾ ਂਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾ ਂਤ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ � ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੂਸਟਰ:  ਚੌਥੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਕ� ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਦ� ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੈਕਸੀਨ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾ ਂਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮ� ਦੇ
ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦ� ਇਸਦੇ ਨਵ� ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�
ਬਜ਼ੁਰਗ।

.

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।
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"Get a booster dose" (April, 2022)
"COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022)

ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?MedComm (ਮੈਕਿਗਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਡੂ�ਟਸ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਕਲੱਬ) ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਮਾਿਣਤ।

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

