ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ
ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੋਚਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਅਚਧਕਾਰਤ ਹੈ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਚਕਉਂ ਕਰਿਾਉਣਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹ਼ੁਣ ਤੱ ਕ, ਸੂੰ ਯ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਪ ੱ ਚ 1
ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ੱ ਧ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਡ-19 ਹੋ ਚ਼ੁੱ ਪਕਆ ਹੈ। ਕੋਪ ਡ19 ਦੇ ਨ ੇਂ ਰਿਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਪ ਡ-19 ਨਾਲ ਹਸਿਤਾਲਾਂ
ਪ ੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਾਲੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਣਤੀ ਪਸਖਰ ’ਤੇ ਿ਼ੁੱ ਜ ਿ ਹੈ।
ਕਲੀਪਨਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ੈਕਸੀਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਪ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲ ਬਹ਼ੁਤ ਧੀਆ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ ੱ ਚ ਿੂੰ ਭੀਰ ਰਿ ਤੋਂ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ, ਹਸਿਤਾਲ ਪ ੱ ਚ
ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਪ ਡ-19 ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱ ਟ੍ ਹੋ ੇਿੀ।
ਨੌਜ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਸ਼ੁਝਾਆਂ ਲ , ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਚਕਿੇਂ
ਕਰਿਾਿਾਂ?

ਾਪਸੂੰ ਿਟ੍ਨ ਰਾਜ 18 ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਝਾ ਆਂ
ੈਕਸੀਨਾਂ ਮ਼ੁਫਤ ਪ ੱ ਚ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਪਨਯਮਤ ਕਲੀਪਨਕ ਨੂੰ ਿ਼ੁੱ ਛੋ ਪਕ ਉਹਨਾਂ
ਕੋਲ ਕੋਪ ਡ-19 ੈਕਸੀਨ ਹੈ।
ਪਜਨਹਾਂ ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋ ਪਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ Help Me Grow WA Hotline ਨੂੰ 1-800-322-2588 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ, ਕਲੀਪਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਪਸਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲ , ParentHelp123.org 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸੇ ਾ ਮ਼ੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ੀ
ਉਿਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਘਰ ਚਿੱ ਿ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿੇਗਾ?

ਕੋਪ ਡ-19 ੈਕਸੀਨ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਪਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਇਕੱ ਠ ਨੂੰ
ਹੋਸਟ੍ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਪ ੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣਾ
ਸ਼ੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾਉਣ ਨਾਲ
ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਧੇਰੇ ਸ਼ੁਰੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ
ਪ ੱ ਚ ਮਦਦ ਪਮਲੇ ਿੀ ਅਤੇ ਘਰ ਪ ੱ ਚ
ਿਪਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ੀ ਰੱ ਪਖਆ
ਹੋ ੇਿੀ।
ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ੁਰੱਪਖਆ ਲ ਹੋਰ ਪਸਫਾਰਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੱਪਖਆ ਉਿਾ ਾਂ
ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਹੜੀ ਿੈਕਸੀਨ
ਲਗਾਉਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ 2 ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੱ ਧ
ਸ਼ੁਰੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ ਲ , ਾਧ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ
ਬੱ ਪਚਆਂ ਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਕਸੋਰ ਅਤੇ ਬਾਲਿਾਂ ਦੀ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ੱ ਖਰੀ ਹਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
• 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਪਕਸੋਰ/ਬਾਲਿ ਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲ
ਯੋਿ ਹਨ।

ਤ਼ੁਸੀਂ VaccineLocator.doh.wa.gov ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਪਿਲਟ੍ਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ੈਕਸੀਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ:

ਇੱਥੇ ਜਾਓ: VaccinateWA.org/kids
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), # ਦਬਾਓ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।

?

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਪਜਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਿ ਿਰਤੀਰੋਧਕਤਾ
ਔਸਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਪਿਆਦਾ
ਕਮਿੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਾਧ
ਮ਼ੁੱ ਖ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਪਚਆਂ
ਨੂੰ ਬਸਟ੍ਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਂ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਭਪ ੱ ਖ ਪ ੱ ਚ ਹੋਰ ਸਮਹਾਂ ਲ
ੀ ਾਧ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਪਦੱ ਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

ਕੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਸੱ ਿਮੁੱ ਿ ਮੇਰੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਪਕ ਬਾਲਿਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਪ ਡ-19 ਨਾਲ ਘੱ ਟ੍ ਸੂੰ ਕਰਪਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੱ ਚੇ:
• ਉਸ ਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਪਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਪ ਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
• ਕੋਪ ਡ-19 ਤੋਂ ਪਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਕੋਪ ਡ-19 ਨੂੰ ਦਪਜਆਂ ਪ ੱ ਚ ਿੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਡ-19 ਤੋਂ ਿੂੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਪਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਜ ੇਂ ਪਕ “ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਕੋਪ ਡ” ਜਾਂ MIS-C ਨਾਮਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਜਸ ਰੋਿ
ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਪ ੱ ਚ ੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱ ਟ੍ ਮਾੜੇ ਿਰਭਾ ਦੇਖੇ ਿਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਚੂੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ
ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਕੋਪ ਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਪਕਤੇ ੱ ਧ ਹਨ।

ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਿੀ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਹੈ?
ਹਾਂ, ੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬੱ ਪਚਆਂ ਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸ਼ੁਰੱਪਖਅਤ ਮੂੰ ਪਨਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਟ੍ੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਪ ੱ ਚ ਕੋ ਿੂੰ ਭੀਰ ਬ਼ੁਰੇ ਿਰਭਾ
ਨਹੀਂ ਿਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਸੂੰ ਯ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਕਸੇ ੀ ਪਚਤਾ ਨੀ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਿੜਨ ਲ ਬਹ਼ੁਤ ਮਿਬਤ ੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੱਪਖਆ ਿਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਚਿੱ ਿ ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਕੋਪ ਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਪਮਤ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਸਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਿਰਭਾ ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਪਿਆਦਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ੈਕਸੀਨਾਂ ਾਂਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਿਰਭਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾ ਟ੍, ਪਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਿੇਸੀਆਂ ਪ ੱ ਚ ਦਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਲਕੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਲੀਪਨਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਪ ੱ ਚ (ਪਸਰਫ ਅੂੰ ਿਰੇਿੀ) ਿਪਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਦਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੇਰੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਿਰਭਾ ਾਂ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ੍
ਕੀਤੀ ਿ । ਮਾੜੇ ਿਰਭਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੂੰ ਭੀਰਤਾ ਪ ੱ ਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਪਮਆਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਪਿਆਦਾਤਰ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਚਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਪਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪ ੱ ਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਲ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਿੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ੈਕਸੀਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਿ਼ੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਹਮਤੀ ਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਪਨਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ID, ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ Social Security number (ਸਮਾਪਜਕ ਸ਼ੁਰੱਪਖਆ ਨੂੰਬਰ) ਮੂੰ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਕ
ੈ ਸੀਨ ਲੈ ਣ ਲ ਸੂੰ ਯ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਿਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ੈਕਸੀਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰੀ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਪਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਿ਼ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ। ਪਨਿੱਜੀ ਡੇਟ੍ਾ ਪਸਰਿ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲ
ਰਪਤਆਂ ਜਾ ੇਿਾ।

ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਕੱ ਥੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਹੋਰ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਲ
ਹੋ।

VaccinateWA.org/kids 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਨਯਮਤ ਪਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ੀ ਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
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ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਿ ਨੂੰ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਮੈਟ੍ ਪ ੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲ , 1-800-525-0127 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਜਾਂ
ਉੱਚਾ ਸ਼ੁਣਨ ਾਲੇ ਿਾਹਕ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
civil.rights@doh.wa.gov‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ

