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ਅਿੀ ਂਇਕੱਠੇ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ

ਵਕਸੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜੰਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜੰਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤਂੋ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਲਈ ਿਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ |

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਵਕੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਬੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਆਓ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ |



ਇਹ ਪੁਵਸਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ I

ਇਿ ਪੁਵਿਤਕਾ ਵਿਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀ ਂਵਿਹਤ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ I
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�ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਟੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਹੀ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਿੱੁਵਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਹਨ |� 

- ਡਾ.  ਵਨੱਕੀ ਟਰਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਲਾਹਕਾਰ ਕਂੇਦਰ

ਫਾਈ
ਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ



ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ I

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਜਾਿੇਗਾ | ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ 
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਏਗਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 15 
ਵਮੰਟ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਦਨ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ I



ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ 21 ਵਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ I

ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰ ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ I

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਦੂਜੀ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤਂੋ  ਲਗਭਗ 7 ਵਦਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ I

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲ 
ਲਾਈਨ - 0800 358 5453 ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ I



ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰ ਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ 
ਦੂਵਜਆਂ ਤਂੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ

ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਜੈ਼ਡੱ ਕੋਵਿਡ ਟ੍ਰ ੇ ਸਰ ਐਪ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ; ਬਲੂਟੂਥ (Bluetooth) ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਕਰੋ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਵਛੱਕ ਨੰੂ ਢੱਕੋ

ਕੋਿੀਡ -19 ਵਿਹਤ ਬਾਰੇ 
ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ



ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ, ਟੀਕਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਕੇ ਟੀਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ 
| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨੰੂ 0800 358 5453 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਤੁਿੀ ਂਵਕ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ, ਵਸਰ 
ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

ਠੰਢਾ, ਵਗੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਆਈਸ ਪੈਕ 
ਰੱਖੋ ਵਜੱਥੇ ਟੀਕਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ I 
ਥੋੜੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ I

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਰਗੜੋ ਜਾਂ ਮਾਲਸ਼ 
ਨਾ ਕਰੋ I

6-24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਬਮਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜੋੜਾਂ 
ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ (ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੂਜੀ 
ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) I *

 ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ I

ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋ ਵਿਨ 
ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਨਰਮਾਤਾ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ I

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਤਂੋ ਸਲਾਹ 
ਲਓ I

6-48 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਬੁਰੇ ਪ੍ਭਾਿ

*ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿ ਹਨ ਜੋ ਿਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਵਦਲ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ | ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਧੜਕਣ ਿਾਲਾ ਵਦਲ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ 
ਦਰਦ ਹੋਿੇ,  ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.



ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?

ਹਾਂ. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਮੁਿਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ | ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਕੌਣ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ?

ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ  ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ| ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿੈਕਸੀਨ 
ਰੋਲ-ਆਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਸਮਂੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ |

ਮੇਰੇ 12 ਿਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?

12 ਤਂੋ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵਕਸੇ ਿੀ 12-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ 
ਿੀ ਬੱੁਕ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਵਿਲਹਾਲ 12 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ|

ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਿੇਗੀ |

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਕ ਮਂੈ ਫੇਰ ਿੀ 
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ I ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ I ਜੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ I

ਕੀ ਟੀਕਾ ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ?

ਿਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਡਸੇਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ |

ਮੇਡਸੇਿ ਵਸਰਿ ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਲਈ 
ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਪ੍ਰ ਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੇ ਸਖਤ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਂੈਦਾ ਹੈ |

ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰ ਵਕਵਰਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਿਂੇ ਿਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ.

ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ 
| ਿਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਿਲਤਾਪੂਰਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ |

ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਕਿਰ ਪੱੁਛੇ 
ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਿੰਨ



ਕੀ ਟੀਕਾ ਵਜੰ਼ਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ I ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾ ਵਰਹਾ;  ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਤਂੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਹੀਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ I

ਕੀ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਿਣੀ 
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕਿਮ ਲਈ ਪ੍ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਹਾਂ. ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਵਦਖਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਿਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖ -ਿੱਖ ਤਣਾਿਾਂ ਤਂੋ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ | ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 
ਦੋਿਂੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਣ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਿਾਰ 
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਲਂੈਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ |

ਕੀ ਮੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਿ 
ਮਂੈ ਐਮਐਮਆਰ (ਖ਼ਿਰਾ, ਗਮਗਲਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ) ਅਤੇ 
ਫਲੂ (ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ) ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤਂੋ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਮਆਰ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਿਾਓ |

ਕੀ ਮਂੈ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਿਕਦਾ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਇਕੱਠ, ਿਰਿ 
ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਿੇਡਾਂ)?

ਹਾਂ I ਕੌਮੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੱ�ਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 
ਹੋ I
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ਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ



ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ 
| ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿੋ:

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ |I

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ 
ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ I (ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ) I

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਵਮਤੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ bookmyvaccine.nz ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
0800 28 29 26 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵਮਲੇਗਾ I

ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਨਯੋਵਜਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ I

1

2

3

4

5

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ 
ਵਨਯੁਕਤੀਆਂ



ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

  0800 28 29 26
* ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ* ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

immunisation.northernregion.health.nz
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:



ਜਦਂੋ ਅਿੀ ਂਫੈਿਲਾ ਲਂੈਦੇ ਹਾਂ ਵਫਰ ਨਾ 
ਵਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀ ਂ

ਿਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਿ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I

ਆਓ ਵਮਲ ਕੇ ਏਓਟੀਰੋਆ ਨੰੂ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰੱਖੀਏ

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 
ਿਾਲੀ ਗਾਈਡ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ I


