ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟੀਕੇ: ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਕੁੱ ਿੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਕਿੇਂ
ਕਰ਼ਾਂ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ

ਪ੍ੁੂੰ ਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਸਨਕ

ਿਾਡੀ ਵੈਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: vaccinelocator.doh.wa.gov/
ਜਾਂ 1-800-525-0127 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਦਬਾਓ# ।
ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਿਥਾਨਕ ਿਾਰਮੇਿੀਆਂ

ਪ੍ੌਪ੍-ਅਪ੍ ਜਾਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਲੀਸਨਕ

ਇਹ ਸਭੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਿੀਂ ਕਲੀਸਨਕ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਦੋਿਤ ਜਾਂ
ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਿੁਣ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁੁੱ ਛੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ
ਿਾਈਨ ਅਪ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੀ
ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ
ਿਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

• ਪ੍ਛਾਣ
• ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ
• ਿਮਾਜਕ ਿੁਰੁੱਸਖਆ ਨੂੰਬਰ

ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਕੂੰ ਨੀ ਹੈ?
ਤੁਿੀਂ ਟੀਕਾ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਜੀ ਸ਼ਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਟੀਸਕਆਂ ਦੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿੁਰੁੱਸਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ
ਹਫ਼ਤੇ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ । ਕਇੁੱ ਨੂੰ ਾਂਕਲੋ ਝੁਕ
।ੈਹ ੀਦਕਿ ੈਪ੍ ੜਲੋ ੀਦ ਕਾਰੁਖ ਰਟਿਬ

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ
ਨਾਗਵਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੁੱ ਛਣਗੇ ।
ਵਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਸਰਫ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼਼ਾਂ ਲਈ
ਿਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

Pfizer-BioNTech

2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 21 ਸਦਨ ਛੁੱ ਡ ਕੇ

Moderna

2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 28 ਸਦਨ ਛੁੱ ਡ ਕੇ

Johnson & Johnson

1 ਖੁਰਾਕ

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ

ਜਾਓ: COVIDVaccineWA.org ਜਾਂ DOH.WA.GOV/Coronavirus

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-800-525-0127, ਸਿਰ ਦਬਾਓ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਵਕਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੁੱ ਚ:
•
•
•
•
•
•

ਥਕਾਵਟ
ਸਿਰ ਦਰਦ
ਮਾਿਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਦਰਦ
ਠੂੰਢ ਲੁੱਗਣਾ
ਬੁਖਾਰ
ਬੇਿੁੁੱਧ

ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੋਸਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਇਿ ਸਬਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਟੀਕੇ ਸੁਰੁੱਵਿਅਤ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਿਾਰੇ ਟੀਕੇ ਹਜ਼ਾਰ਼ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਟੈਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬ਼ਾਂਹ ‘ਤੇ ਵਜੁੱ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ:
• ਦਰਦ
• ਲਾਲੀ
• ਿੋਜ਼ਸ਼

ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਪ੍ਰਤੀ ਿੁਰੁੱਸਖਅਤ ਦੁੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਾਪ੍ਾ, ਸਗਰ, ਸਦਲ ਦੀ
ਸਬਮਾਰੀ, ਸਜਗਰ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ
ਿਸਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ।

ਦੋ ਸਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਸਕਆਂ ਲਈ, ਦਿਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ।
911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸਕਰਆ
ਹੈ । ਸਕਿੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ
V-Safe ਲਈ ਿਾਈਨ ਅਪ੍ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: vsafe.cdc.gov.

ਕੀ ਇੁੱਕ ਟੀਕਾ ਦਵਜਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵਬਹਤਰ ਹੈ?

ਅਿੀਂ mRNA ਦੇ (Pfizer-BioNTech or Moderna)
ਕੋਸਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਸ਼ਿਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ
Johnson & Johnson (J&J) ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਿੂੰ ਗਲ ਸ਼ਾਟ
ਦੇ।

Department of Health (ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ)
ਿੁਰੁੱਸਖਆ ਸਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਿੁਰੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ
ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਿੁਰੁੱਸਖਅਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਲ ਿਕੋਗੇ ।
ਤਹਾਡੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰਪ੍ ਨਾਲ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘੁੱ ਟ ਹੋਵੋਗੀ,
ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ।

ਭਾਵੇਂ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਇੁੱ ਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ J&J ਟੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ
ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ।

?
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