
ਟੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਖੇੀ ਹਵੋੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੱੁਝ ਟੀਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਤਰ ਹਨ। ਕਲੀਜਨਕ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ
ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਉਪਲਿਧ ਟੀਕੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਿਹੁਤ ਹੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹ।ੇ ਟੀਜਕਆਂ ਜਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਮਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੱੁਝ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਵਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੁਾਰਾ ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਤਹੁਾਡਾ ਅਸਲ ਜਵੱਚ
ਜਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਅਜਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਮਾਰੀ ਤੋਂ
ਿਚਾਉਣ ਜਵੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਕਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 85 ਪਰਜਤਸ਼ਤ ਅਸਰਦਾਰ ਜਰਹਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਟੀਜਕਆਂ ਨੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਕਕਸੇ
ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਿਚਾਇਆ:

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
• Pfizer-BioNTech, 95 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
• Moderna, 94 ਪਰਤੀਸ਼ਤ

ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਿੋ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿਾਂ ਦੇ ਇਜਤਹਾਸ1 ਜਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰ ਘੀ ਸਰੱੁਜਖਆ
ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨਜਰੂਸੁਦਾ ਹਨ ਿਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ ਫੂਡ ਐਡਂ ਡਰੱ ਗ ਐਡਜਮਨੀਸਟਰਸ਼ੇਨ U.S.

Food and Drug Administration (FDA, ਯੂਐਸ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾ ਪਰਿੰਧਨ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ
ਹਨ — ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਕ FDA ਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲੀ।

ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਟੀਜਕਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਨਰੀਖਣ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਕਉਂਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਨਤਾ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਰੱੁਜਖਆ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਜਟਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ਤਰੰੁਤ ਪਕੜ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿਾਂ
ਕੋਲ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਕਿਆ: 
ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ

ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਜਵਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਹੋਰ ਟੀਜਕਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੱੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਕ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਟੀਜਕਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਦੂਿੀ ਖਰੁਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਿਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਰੁਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉਸੇ ਜਦਨ ਿਾਂ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਜਰਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਜਦਓ। ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ
ਟੀਜਕਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਖਰੁਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਦੂਿੀ ਖਰੁਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹ।ੈ ਦੂਿੀ ਖਰੁਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਜਤਆਂ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

1 ਰੋਗ ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਿਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, “Safety of COVID-19 Vaccines (ਕੋਜਵਡ-19 ਟੀਜਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ)”। 25 ਮਾਰਚ, 2021, ਇਸ ਜਲੰਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਉਪਲਿਧ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ਜਸਰਫ਼ ਅਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


Moderna ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਰੀਿਣਾਂ4
ਕਵੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰ:

ਐਲਰਜੀ ਕਰਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਐਲਰਿੀ ਜਰਐਕਸ਼ਨ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਰਿੀ 
ਜਰਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਜਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਜਮੰਟ ਤੱਕ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਜਤਜਕਜਰਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਕਲੀਜਨੰਗ ਤੋਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤਹੁਾਨੰੂ ਐਲਰਜਿਕ ਜਰਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਲਰਜਿਕ
ਜਰਐਕਸ਼ਨ ਜਵੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵੱਚ ਜਦਕੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਸੋਜਸ਼, ਜਦਲ ਦੀ
ਤੇਜ ਧੜਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ।

ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ V-safe ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ: vsafe.cdc.gov (ਜਸਰਫ਼ ਅਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ)। ਤੁਹਾਡੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਜਕਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਿਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਪਰਦਾਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਿਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ (VAERS) ‘ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
FDA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਿਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ Washington 

State Department of Health (DOH), ਵਾਜਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਿ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ) ਟਰੈਂਡ ਿਾਂ ਸੰਭਾਜਵਤ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ VAERS ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ vaers.hhs.gov (ਜਸਰਫ਼ ਅਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ) ‘ਤੇ ਵੀ ਜਰਪੋਰਟ ਸਿਜਮਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਜਵੱਚ 
ਭਾਗ ਜਲਆ
ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ 
ਟੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।

Pfizer-BioNTech ਟੀਕੇ ਦੇ 
ਪਰੀਿਣਾਂ2 ਕਵੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰ:

Johnson & Johnson ਟੀਕੇ ਦੇ 
ਪਰੀਿਣਾਂ3 ਕਵੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰ:

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸੰਿੰਜਧਤ ਿੈਜਵਕ ਉਤਪਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਜਟੰਗ। (Vaccines and Related Biological 
Products Advisory Committee) 10 ਦਸੰਿਰ, 2020, ਇਸ ਜਲੰਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਿਧ: https://www.fda.gov/media/144245/download (ਜਸਰਫ਼ ਅਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ).
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
ਮੀਜਟੰਗ। 26 ਫਰਵਰੀ, 2021, ਇਸ ਜਲੰਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਿਧ: https://www.fda.gov/media/146217/download (ਜਸਰਫ਼ ਅਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ). 
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 17 ਦਸੰਿਰ, 2020, ਇਸ ਜਲੰਕ ‘ਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਿਧ: https://www.fda.gov/media/144434/download (ਜਸਰਫ਼ ਅਗਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ). 

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


ਇਹ ਟੀਕਾ ਿੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਅਤ 
ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਿਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਿੁਰੇ ਪਰਭਾਵਾਂ 
ਸੰਿੰਧੀ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਿਾਵਾਂਗੇ। ਡੇਟਾ ਦਰਸਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਿੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਚੰਤਾਵਾਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਕਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਲੀਕਨਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਐਲਰਜੀਆਂ
• Centers for Disease Control  and 

Prevention(CDC, ਰੋਗ ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) 
ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਜਵੱਚ ਮੋਿੂਦ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਿੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 

• ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਜਰਐਕਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਇਸ 
ਟੀਕੇ ਜਵੱਚ ਮੌਿੂਦ ਫੈਟ, ਜਿਸ ਨੰੂ polyethylene glycol 

(PEG, ਪੋਲੀਇਥਾਇਲੀਨ ਗਲਾਇਕੋਲ) ਅਤੇ polysorbate 

(ਪੋਲੀਸੋਰਿਟੇ) ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
• ਟੀਕੇ ਜਵੱਚ ਉਹ ਆਮ ਐਲਰਿੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿੋ ਭੋਿਨ ਜਵੱਚ 

ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਜਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 
ਜਜਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਐਲਰਿੀਆਂ ਜਚੰਤਾ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੀਕੇ ਆਂਡਾ-ਮੁਕਤ, ਲੇਟੈਕਸ-
ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਿਚਾਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। 

ਆਚਾਰ-ਕਵਹਾਰ
ਕੋਜਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟੀਜਕਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। Johnson & Johnson ਟੀਕੇ ਦਾ 
ਇੱਕ ਪੀਸ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਜਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਵੱਚ ਜਨਰਜਮਤ 
ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਜਣਆ ਹੈ ਿੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਇੱਛਤ ਗਰਭਪਾਤ 
ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਿੋ 35 ਸਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੇਚਕ, ਰੁਿੇਲਾ, 
ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਜਟਸ A ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਟੀਕੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਣਾਏ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਜਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਕੋਜਸ਼ਕਾਵਾਂ (ਭਰੂਣ 
ਕੋਜਸ਼ਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੋਜਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ, ਲੇਟੈਕਸ, ਿਚਾਅ-
ਪਦਾਰਥ, ਿਾਂ ਪੋਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਾਂ ਜਿਲੈਜਟਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ 
ਉੱਪ-ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਜਕਆਂ ਨੰੂ ਆਂਜਡਆਂ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਉਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਆਂਜਡਆਂ ਵਾਲੇ 
ਉਤਪਾਦ ਹਨ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਿਤੀਆਂ
• ਅਜਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਜਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਜੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਰੀਖਣਾਂ ਜਵੱਚ ਵੀਹ ਤੋਂ 45 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜਦਲ ਦੀ ਜਿਮਾਰੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ 
ਜਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ HIV ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ।  

• ਕਮਜੋਰ ਰੋਗ-ਪਰਜਤਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਾਂ ਆਟੋਇਮਯਨੂ ਸਜਥਤੀਆਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਜਮਤ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਡੇਟਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। CDC ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 
ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਮਾਰੀ 
ਦਾ ਉੱਚ ਿੋਜਖਮ ਹੈ ਿੇਕਰ ਇਹ ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ।

• ਭਰਾਥਸਵਅੇਤਅਮਨਿੇਦਲਕੀਡੈਮਰਹਜਾਮਾਂਨਹਉਾਂਕਲੋ
ਈਲੀਵਡੀਵੋਕ-19ੇਦੇਕੀਟੀਦਸਰਾਫਸਜੇਦਰਕਨਹੋਿ
ੀਤਵਭਰਗਨਹ ,ਧ ੱੁਦਂਆੀਦਉਾਘ ੰੁਚਨਹਾਂਿੀਤਵਭਰਗਣੋਹੀਦ
ਾਨਿੋਯਾਣਿਂਆੀਹਰ।ਨਹੇੜਕਅੰ ੇਦਉਂਾਸਰਦਨਹਕਜਭਰਗ

ਾਥਸਵਅਨਾਰੌਦਡਵਜੋਕ-19ੇਦੇਕੀਟਤਅਖਜਰੱੁਸ।ਨਹਲਸਅ
ਚਵੱਜ ,ਝੁਕਨਐਧਜਅ ੇਦਉਂਾਸਰਦਨਹਕਜਾਂਨਹਿਜਂਆਪਜਾਮ ਨੇ

ਾਕੀਟਾਵਗਲਆਲਜੈਹਹਉਭਰਗਾਥਸਵਅੇਤਅਧ ੱੁਦਾਘ ੰੁਚਣਉ
ੇਦੀਂਹਾਰੇਣਪਆਲਾਨੇਣਪਆੇਚਿੱ ੰਨੂੀਵਡਵਜੋਕ-19ੀਤ ਰਪ

ਜੀਡਾਿੀਟਐਂਿੇਭੇਦਕਸ।ਨਹੀਤਵਭਰਗਾਂਤਰਔ ੰਨੂਵਜੋਕਡ-
19ੋਂਤਰੀਭਗੰੀਰਾਮਿਜਾਦਾਰਤਖੈਹਸਿਜਲਾਨਤੌਮੀਵੋਹ

ੀਦਕਸ।ੈਹੇਕੀਟੀਹਮਤੋਿਰਸਆਖਜਰੱੁਸਨਾਦ ਰਪੇਦਰਕਹ।ਨ
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