
ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਇਹ 
ਵੈਕਸੀਨ 
ਲਗਵਾਈ ਹ.ੈ..

ਬੂਸਟਰ ਕਕਸਨੂ ੰ
ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕਹੜਾ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਕਦੋਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Moderna

6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ 
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ

6 ਮਹੀਨ ੇ- 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂ ੰਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬ੍੍ਰਾਡਂ ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ਾਇਵੈਲੈਂਟ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾ ਂਮੋਨੋਵੇਲੈਂਟ ਬ੍ੂਸਟਰ) ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ 
ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਾਅਦ5 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ Pfizer ਜਾ ਂModerna ਦੀ ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ਾਇਵੈਲੈਂਟ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

18 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਜਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਜਹਲਾ ਂਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ Novavax ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਨਤੋਮ mRNA ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਜਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਜਨਆ ਂਬ੍ਾਅਦ

Pfizer

5 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ

5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿ,ੇ ਜਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ Pfizer ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤੋਮ Pfizer ਬ੍ਾਇਵੈਲੇਂਟ ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾ ਂਮੋਨੋਵੇਲੈਂਟ ਬ੍ੂਸਟਰ) ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ 

ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਾਅਦ6 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਨਵੀਨਤੋਮ Pfizer ਜਾ ਂModerna ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜਕਸ ੇਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਹੋਵੇ

18 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਜਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਜਹਲਾ ਂਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ Novavax ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਨਤੋਮ mRNA ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਜਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਜਨਆ ਂਬ੍ਾਅਦ

Johnson & 
Johnson 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ 

ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ

18 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਇੱਕ ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ਾਈਵੇਲੈਂਟ Pfizer ਜਾ ਂModerna ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾ ਂਮੋਨੋਵੇਲੈਂਟ ਬ੍ੂਸਟਰ) ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ 

ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਾਅਦ

18 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਜਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਜਹਲਾ ਂਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ Novavax ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਨਤੋਮ mRNA ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਜਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਜਨਆ ਂਬ੍ਾਅਦ

Novavax
12 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ 

ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ

12 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਇੱਕ ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ਾਈਵੇਲੈਂਟ Pfizer ਜਾ ਂModerna ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਜਨਆ ਂਬ੍ਾਅਦ

18 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਜਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਜਹਲਾ ਂਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ Novavax ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਨਤੋਮ mRNA ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਜਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਜਨਆ ਂਬ੍ਾਅਦ

ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਇਕਿਊਕਨਟੀ ਦਰਕਿਆਨੀ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕਹਦਾਇਤਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆ ਂਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂਬਾਰ ੇਰੈਫਰੈਂਸ ਗਾਈਡ

ਤੋੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੋੁਹਾਡੇ ਬ੍ੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੋੇ ਦੂਜਜਆ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਬ੍ਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋੋਂ, ਹਸਪਤੋਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਅਤੋੇ ਇੱਥੋੋਂ ਤੋੱਕ ਜਕ COVID-19 ਨਾਲ ਮੌਤੋ ਤੋੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ ਜਕਸ ੇ
COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਧਐਨਾ ਂਨੇ ਜਦਖਾਇਆ ਹੈ ਜਕ COVID-19 ਦੀਆ ਂਵੈਕਸੀਨਾ ਂਅਸਰਦਾਰ ਰਜਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, 
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਸੁਰੱਜਖਆ ਪੱਧਰਾ ਂਜਵੱਚ ਜਗਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂ ੰਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂਪਰਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  
ਕੀ ਤੋੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੋੁਹਾਡਾ ਬ੍ੱਚਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਬ੍ੂਸਟਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੋੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ*

* ਜਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ SARS-CoV-2 ਤੋੋਂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਜ਼ੀਚਿਵ ਿੈਸਿ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਚਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਬੂਸਿਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਚਵੱਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਸੰਕਰਮਣ ਲੱਛਣ-ਰਚਹਤ ਸੀ)। ਅਕਿਐਨਾਂ ਨੇ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ) ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੋੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਵਚਕਾਰ ਜ ੇਅੰਤੋਰਾਲ ਥੋੋੜ੍੍ਹਾ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਾ ਂਇਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਬ੍ਹਤੋਰ ਪ੍ਰਤੋੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੋੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਜਤੋਆ ਂਤੋੋਂ ਲੈਕੇ ਮਹੀਜਨਆ ਂਤੋੱਕ ਮੁੜ੍ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਣ ਤੋੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਕੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 
ਜਵਅਕਤੋੀਗਤੋ ਕਾਰਕਾ ਂਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਕਬਿਾਰੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ) ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ, COVID-19 ਦਾ ਕਕਿਊਕਨਟੀ ਪੱਿਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ) ਜਾ ਂਪ੍ਰਮੁੱਖ SARSCoV-2 ਰੂਪ ਦੀਆ ਂਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋਾਵਾ।ਂ

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਇੱਥੋ ੇਜਾਓ: doh.wa.gov/covidbooster

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ੇਜਾਂਦ ੇਸਵਾਲ

ਨਵੀਨਤਮ/ਬਾਈਵੇਲੈਟਂ ਬਸੂਟਰ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
ਨਵੀਨਤੋਮ/ਬ੍ਾਇਵੈਲੈਂਟ COVID-19 ਬ੍ੂਸਟਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋਂ  ਮੂਲ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ 
ਪ੍ਰਤੋੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੋੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੋੇ ਨਵੇਂ Omicron ਰੂਪਾ ਂਤੋੋਂ ਵੀ ਬ੍ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਜ਼ਆਦਾਤੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਜਲਆ ਂਲਈ 
ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ੂਸਟਰਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤੋ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੋੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤੋਾ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਬਸੂਟਰ ਖਰੁਾਕ ਕਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹ?ੈ
ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂਗੰਭੀਰ ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਲਗਾਤੋਾਰ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 5 ਸਾਲ ਅਤੋੇ ਇਸ 
ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੋੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਰਜਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਜਹਨਾ ਂਦੀ ਇਜਮਊਨੀਟੀ ਦਰਜਮਆਨੀ ਜਾ ਂਬ੍ਹੁਤੋ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਇਜਮਊਨੀਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੋੌਰ ‘ਤੋੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤੋਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 
ਸੰਯੁਕਤੋ ਰਾਜ ਜਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਤੋੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਰੂਪਾ ਂਅਤੋੇ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਜਲਆ ਂਜਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਬਸੂਟਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ਲੜੋ ਪਂੈਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਕਕ ਵਕੈਸੀਨਾ ਂਕਮੰ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ?

ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜਹੜ੍ੀਆ ਂCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਹਨ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜਬ੍ਮਾਰੀ, ਹਸਪਤੋਾਲ ਜਵੱਚ ਭਰਤੋੀ 
ਹੋਣ ਅਤੋੇ ਮੌਤੋ ਹੋਣ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤੋ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਇੱਥੋੋਂ ਤੋੱਕ ਜਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾ ਂਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਵੀ। ਹਾਲਾਜਂਕ, 
ਜਨਤੋਕ ਜਸਹਤੋ ਮਾਹਰ ਹਲਕੀ ਅਤੋੇ ਦਰਜਮਆਨੀ COVID-19 ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਘੱਟ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਜਵੱਚ। ਨਵੀਨਤੋਮ/ਬ੍ਾਈਵੇਲੈਂਟ ਬ੍ੂਸਟਰਾ ਂਦੀ ਜਸਰਜਣਾ ਇਜਮਊਨੀਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਅਤੋੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾ ਂਜਖਲਾਫ਼ ਜਬ੍ਹਤੋਰ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਨੰੂ ਬਸੂਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਟਂ ‘ਤ ੇਜਾਣ ਵੇਲ ੇਨਾਲ ਕੀ ਲ ੈਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ/ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ‘ਤੋੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੋਾ ਂਜੋ 
ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੋੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਜਗਆ ਹੈ, ਤੋਾ ਂਪ੍ਰਦਾਤੋਾ 
ਤੋੁਹਾਡੇ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱ ਵਾਧੂ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਖਰੁਾਕ ਅਤ ੇਇਕੱ ਬਸੂਟਰ ਖਰੁਾਕ ਕਵੱਚ ਕੀ ਫਰ਼ਕ ਹ?ੈ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਜਮਊਨੀਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਹੈ ਜਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 2-ਖੁਰਾਕਾ ਂਵਾਲੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ 
(Pfizer ਜਾ ਂModerna) ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਜਵੱਚ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤੋ ਇਜਮਊਨੀਟੀ ਜਵਕਸਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੋੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਣ ਤੋੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੋੇ/ਜਾ ਂਇਜਮਊਨੀਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਂਮੁੜ੍-ਬ੍ਹਾਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਜਦੱਤੋੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਮੈ ਂਆਪਣ ੇਬਸੂਟਰ ਲਈ ਕਕਹੜਾ ਵਕੈਸੀਨ ਬਰਰਾਡਂ ਲ ੈਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

6 ਮਹੀਨੇ - 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ੱਜਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬ੍੍ਰਾਡਂ ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ਾਇਵੈਲੈਂਟ ਖੁਰਾਕ 
ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ੱਚੇ ਜਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ Pfizer ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਸਰਫ਼ ਨਵੀਨਤੋਮ ਬ੍ਾਇਵੈਲੈਂਟ 
Pfizer ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ੱਚੇ ਜਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ Moderna ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਹੈ, ਉਹ Moderna ਜਾ ਂPfizer ਬ੍ਾਇਵੈਲੈਂਟ 
ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

6 ਸਾਲ ਅਤੋੇ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਨਤੋਮ Pfizer ਜਾ ਂModerna ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਜਪਛਲੀ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

18 ਸਾਲ ਅਤੋੇ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਜਹਨਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਹੈ ਪਰ COVID-19 ਦਾ ਬ੍ੂਸਟਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋਾ ਹੈ — ਅਤੋੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤੋਮ mRNA ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੋਾ ਂ
ਉਹ Novavax ਬ੍ੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਕਸ ੇਨੂ ੰਅਪੱ-ਟੂ-ਡਟੇ ਕਦੋ ਂਮੰਕਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੋੇ Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਜਨਯੰਤੋਰਣ ਅਤੋੇ ਰੋਕਥੋਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਦੁਆਰਾ ਤੋੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋੋਂ ਤੋਾਜ਼ਾ ਬ੍ੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੋਾ ਂਤੋੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ COVID-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ 
ਅੱਪ ਟ ੂਡੇਟ ਮੰਜਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਸੂਟਰ ਖਰੁਾਕਾਂ ਨੂ ੰਹਰੋ ਵਕੈਸੀਨਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇ ਂਕਕ ਫਲ ੂਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 
ਨਾਲ?

ਹਾ।ਂ ਤੋੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੋੁਹਾਡਾ ਬ੍ੱਚਾ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੋੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਬ੍ੱਚੇ ਦ ੇ
ਸਕੂਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ) ਜਾ ਂਹੋਰ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੋੀਆ ਂਵੈਕਸੀਨਾ ਂਲਗਵਾਉਣ ਲਈ COVID-19 
ਵੈਕਸੀਨ ਤੋੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾ ਂਤੋੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੋੁਹਾਡੇ ਬ੍ੱਚੇ ਨੂੰ 
ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੋੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵੈਕਸੀਨਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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