COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇਆਂ
ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੱ ਸਦੇ ਹਿ ਨਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ COVID-19 ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ। ਕੁੱ ਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech
2 (3 ਹਫ਼ਤੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ)

Moderna

ਮੈਨੂੰ ਕਕੂੰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

1

2 (4 ਹਫ਼ਤੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ)

ਮੈਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਕਦੋਂ
ਹੋਵਾਂਗਾ?

ਟੀਕਾ (ਸ਼ਾਟ) ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ 2
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ

ਆਪ੍ਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ (ਡੋਜ਼) ਲੈ ਣ
ਦੇ 2 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ

ਆਪ੍ਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ (ਡੋਜ਼) ਲੈ ਣ ਦੇ 2
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਕੂੰ ਨੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱ ਧ

5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱ ਧ

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱ ਧ

ਕਲੀਕਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਕਵੱ ਚ
ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਕਵੇਂ
ਸੀ?

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ 74%
ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੀ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ 85%
ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੀ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ 100% ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ
ਕਰਿ ਵਾਲੀ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ 95%
ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ
ਕਰਿ ਵਾਲੀ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ 94%
ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਿ
ਕਰਿ ਵਾਲੀ

3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਰੱ ਨਖਅਤ ਹੋ (ਅੂੰ ਤਮ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ)

ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪ੍ੈਮਾਿਾ ਹੈ ਨਕ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਿ ਨਬਮਾਰੀ ਦੀ ਨਕੂੰ ਿੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ
ਟਰਾਇਲ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਿੂੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਤੁਲਿਾ ਕਰਿੀ ਅਸਾਿ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
ਇਹ ਨਸਰਫ ਇਹ ਦੱ ਸ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਿ ਨਕ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਿ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ੈਮਾਿਾ ਹੈ ਨਕ
ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਅਸਲ ਨਜੂੰ ਦਗੀ ਨਵੱ ਚ ਨਬਮਾਰੀ ਦੀ ਨਕੂੰ ਿੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੂੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਨਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨਸੱ ਖਣ ਦਾ
ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਕਸਮ

Adenovirus (Viral vector)
(ਐਡੇਨੋਵਾਇਰਸ (ਵਾਇਰਲ
ਵੈਕਟਰ))
ਇਹ ਟੀਕਾ COVID-19 ਿਾਲ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਕਵੇਂ
ਲੜਿ ਲਈ ਐਟ
ਬਣਾਉਣੇ ਹਿ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਿੂੂੰ ਸੁਰੱਨਖਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੇ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਲਡ ਵਾਇਰਸ)
ਦੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉ
ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ
COVID-19 ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦੋਵੇਂ Pfizer ਅਤੇ Moderna mRNA ਟੀਕੇ ਹਨ
mRNA ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿੂੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸੱ ਨਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਿ
ਨਜਸ ਿਾਲ਼ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਰੀਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਨਵੱ ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ COVID ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਟ
ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਿਾਲ COVID-19 ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਾਕਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰੋ
Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

ਮੈਨੂੰ ਬਸਟਰ ਿੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਿੇ
ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਿੇ
ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਿੇ
ਬਾਅਦ

ਈਾਵਦ ਤਅ
ੇ ਨਜਭU.S.
ੋ
Food
and Drug Administration
(FDA) {।ਧਬਪ੍ੀਤਿਥਸ
ੰ ਰ
ਲਾਨ

ਦੇ ਰਮਉ ਧਵੱ ਤੋਂ ਸਇ ਾਜ
ਾਂ ਲਾਸ 18
ਤਰਾਕਧਧਅ ਈਲ ਾਕ
ਾਂ ਲੋ

5 ਈਲ ਾਕ
ਾਂ ਲੋ ਦੇ ਰਮਉ ੀਦ ਲਾਸ15 ਤੋਂ
। ਤਰਾਕਧਧਅ

18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ।

ਇਹ ਕਕਹੜੇ ਤੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਕਣਆ
ਹੈ?

ਟੀਕੇ ਨਵਚ ਫੈਟ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ ਐਡੀਿੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੀ
ਸਰਗਰਮ ਤੱ ਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਪਾਂ
(variants) ਤੋਂ ਵੀ ਰੱ ਕਿਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਜੇ ਤੱ ਕ, ਅਨਧਐਿ ਸੁਝਾਅ ਨਦੂੰ ਦੇ ਹਿ ਨਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਚਾਰੀ ਰੂਪ੍ਾਂ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਨਵਨਗਆਿੀ ਇਿਹਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦਾ ਅਨਧਐਿ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ।

ਟਰਾਇਲ ਕਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਕੌ ਣ ਲੋ ਕ ਸਨ?

•
•

ਾਕ
ਾਂ ਲੋ ਦੇ ਰਮਉ ਧਵੱ ਤੋਂ ਸਇ ਾਜ
ਾਂ ਲਾਸ 16
।ਰਜ਼ਨਮ
ੂ
ਾਾਂਰਤ
੍ ੀਰਪੂ ਈਲ

•
•

•

•
•

3.3% ਏਸੀਅਿ
9.5% ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ
19.4% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ
ਅਮਰੀਕੀ
45% ਲਾਤੀਿੀ
ਅਮਰੀਕੀ/ਲੈ ਨਟਨਿਕਸ
0.2% ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਿ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਟਾਪ੍ੂ
ਨਿਵਾਸੀ
5.6% ਕਈ ਹੋਰ ਿਸਲਾਂ
59% ਗੋਰੇ

ਗਲੋ ਬਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਾਰਇਲ ਨਵੱ ਚਲੇ
41% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿੂੂੰ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਨਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਿ।
ਇਸਦੇ ਕਕਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਥਕਾਵਟ, ਬੁਖਾਰ, ਨਸਰ ਦਰਦ, ਟੀਕੇ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਮਾਈਲਜੀਆ (ਮਾਸਪ੍ੇਸੀ ਜਾਂ ਕਈ
ਮਾਸਪ੍ੇਸੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਦਰਦ) ਜੋ ਇੱ ਕ ਜਾਂ
ਦੋ ਨਦਿਾਂ ਨਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ।

ਟੀਕੇ ਨਵੱ ਚ ਫੈਟ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ RNA ਮੈਸੇਂਜਰ (mRNA) ਦੇ
ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤੱ ਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

•
•
•
•
•
•
•

4% ਏਸੀਅਿ
0.6% ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ
10% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ ਅਮਰੀਕੀ
26% ਲਾਤੀਿੀ
ਅਮਰੀਕੀ/ਲੈ ਨਟਨਿਕਸ
0.2% ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਿ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਟਾਪ੍ੂ ਨਿਵਾਸੀ
3% ਕਈ ਹੋਰ ਿਸਲਾਂ
82% ਗੋਰੇ

ਗਲੋ ਬਲ ਟਰਾਇਲ ਨਵੱ ਚਲੇ 46.2%
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿੂੂੰ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਨਸਹਤ
ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਸਿ। 34.8% ਭਾਗੀਦਾਰ
ਦਾ ਵਜ਼ਿ ਵੱ ਧ ਸੀ।
ਠੂੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਨਸਰ ਨਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ
ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ
ਸੋਜ ਜੋ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਦਿਾਂ ਨਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਿ।

ਟੀਕੇ ਨਵੱ ਚ ਫੈਟ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ RNA ਮੈਸੇਂਜਰ (mRNA)
ਦੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤੱ ਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

•
•

•

5% ਏਸੀਅਿ
1% ਅਮਰੀਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ
10% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ
ਅਮਰੀਕੀ
20% ਲਾਤੀਿੀ
ਅਮਰੀਕੀ/ਲੈ ਨਟਨਿਕਸ
0.2% ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਿ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਟਾਪ੍ੂ ਨਿਵਾਸੀ
2.1% "ਹੋਰ ਿਸਲਾਂ ਦੇ“

•

79% ਗੋਰੇ

•
•

•

22% ਗਲੋ ਬਲ ਟਰਾਇਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ
ਨਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੀ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ
ਸੀ ਅਤੇ 4% ਨਵੱ ਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦੀਆਂ
ਉਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿ
ਠੂੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਨਸਰ ਨਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ
ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ
ਸੋਜ ਜੋ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਦਿਾਂ ਨਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਿ।
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