ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਗਾਈਡ

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈੈਂ ਬ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਕਈ ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਰੂ ਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਠਾ ਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚਾਰ
ਚਰਚਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍੍ਰ ਸ ਤਾਵਿਤ ਪ੍੍ਰ ਵ ਾਹ ਮਿਲੇ ਗਾ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਿ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲੱ ਗੇ ਗ ਾ ਵੀ ਜਾਾਂ ਨਹੀੀਂ?

ਹਾਾਂ, ਮੈ ਨੰ ੂ
ਇੱ ਹ
ਲੱ ਗੇ ਗ ਾ।

ਮੈ ਨੰ ੂ ਨਹੀੀਂ ਪਤਾ।

ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈੈਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਾਂ।

ਇੰ ਝ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂ ਰ ੀ ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਮੈ ਨੰ ੂ ਹੋ ਰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁ ਣ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈੈਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਤੋੋਂ ਇੱ ਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ:
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋੋਂ
ਰੋ ਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁ ਝ ਾਅ:
✓ ਆਮ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ
ਪੰ ਨੇ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।
✓ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਹ
ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਿਵੇੇਂ ਲਿਆ ਹੈ।
✓ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ।
✓ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰ ਦ ਸਰੋ ਤ ਹੋ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
✓ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਾਂ ਹੋ ਰ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈੈਂ ਬ ਰ ਵੀ ਫੈ ਸ ਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍੍ਰ ਕਿਰਿ ਆ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ।

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁ ਝ ਾਅ:
✓ ਆਮ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਵਾਲਾਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਨੇ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।
✓ ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈ ਸ ਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਪ੍੍ਰ ਕਿਰਿ ਆ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ।
✓ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁ ਭ ਵ ਦੀ ਕਦਰ
ਕਰੋ।
✓ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰ ਦ ਸਰੋ ਤ ਹੋ।
ਜਿੱ ਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੋ।

ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਲਓ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਬਾਰੇ
ਦੁ ਬ ਾਰਾ ਪੁੱ ਛੋ।
ਮੈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਾਂ।

ਮੈ ਨੰ ੂ ਖੁ ਸ਼ ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈੈਂ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਅੱ ਜ ਮੇ ਰੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਚ ਸਮਝ ਕੇ
ਫ਼਼ੈ ਸ ਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਾਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ:
✓ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈੈਂ ਟ ਦਾ ਸਮਾਾਂ
ਸੁ ਨਿ ਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਾਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾ ਇਵੈੈਂ ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿਓ।
✓ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂ ਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਵੱ ਲੋੋਂ ਸਿੱ ਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਇਸ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ ਤਾਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈੈਂ ਬ ਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।

ਮੈੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਗੱ ਲ ਨਹੀੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ।

ਮੇ ਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਡਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ, ਮੈੈਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ। ਨਾ
ਕਹਿਣਾ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋੋਂ
ਬਿਨਾਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਮੈ ਨੰ ੂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਖੁ ਸ਼ ਼ੀ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁ ਝ ਾਅ:
✓ ਮੁ ੜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰ ਦ ਸਰੋ ਤਾ ਾਂ ਤੋੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋ ਤਾ ਾਂ
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕ ਾ ਪ੍੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰੋ।
✓ ਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਕੋ ਈ ਗੱ ਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਣ ਤਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ
ਫ਼਼ੋ ਨ ਨੰ ਬਰ ਪ੍੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕਿੱ ਥੇ
ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
✓ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਤੱ ਕ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਦੋੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰ ਰਾ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ Washington State Department of Health
(ਵਾਸ਼਼ਿਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ CovidVaccineWA.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ Department of Health ਨੂੰ ਫ਼਼ੋ ਨ ਲਾਈਨ 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ,
ਫਿਰ # ਦਬਾਓ। (ਦੁ ਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਾਂ ਲਈ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ।)

ਆਮ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਮੈ ਨੰ ੂ ਅਫ਼ਸੋ ਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਹੋ ਇ ਆ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁ ਹ ਾਡਾ
ਅਨੁ ਭ ਵ ਨਿਰਾਸ਼਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁ ਖ ਦਾਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣ ਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗੱ ਲਾਾਂ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: “ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਤੋੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗ ਾ। ਇਸਦੀ ਜ਼਼ੋ ਰ ਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂ ਰ ੀ ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਸਵੈ ਇੱ ਛਤ ਹੈ। ਮੈੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ
ਹਾਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਲੋ ੜੀੀਂਦੀ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ/ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍੍ਰ ਰਾ ਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।"
ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱ ਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ
ਅਭਿਆਸ ਜਾਾਂ ਪ੍੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
“ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਬਿਲਕੁ ਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ
ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ
ਮੈੈਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ ਕਿ ਮੈੈਂ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ
ਹਾਾਂ? ਮੈੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਹੀ ਫੈ ਸ ਲਾ ਲੱ ਗੇ।”
ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀੀਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਦਾ।
“ਮੈੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ। ਭਾਵੇੇਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਤੋੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਦੀ ਰੋ ਕ ਥਾਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਪੂ ਰ ੀ
ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਤੋੋਂ ਕੁ ਝ ਲਾਭ

ਜਰੂ ਰ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਬਿਮਾਰ
ਹੋ ਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋੋਂ ਰੋ ਕ ਣ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵਸ਼਼ਾਲੀ
ਹਨ। ”
ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਦਾ ਪ੍੍ਰਯੋਗ ਨਹੀੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ।
“ਮੈੈਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ
ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ੀ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀੀਂ ਛੱ ਡਿਆ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸ਼ ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍੍ਹਾ ਾਂ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁ ਨ ੀਆ ਭਰ ਵਿੱ ਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋੋਂ ਵੱ ਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁ ਰ ਾਕਾਾਂ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਾਂ
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਇੱ ਥੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ
ਸਰੋ ਤਾ ਾਂ ਦੇ ਤੱ ਥ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀੀਂ ਹਨ। (ਉਹ ਸਰੋ ਤ ਹੀ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍੍ਹਾ ਾਂ 'ਤੇ
ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਭਰੋ ਸ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: “ਮੈੈਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍੍ਰ ਦ ਾਤਾਵਾਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ Department
of Health, ਅਤੇ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋ ਗ ਨਿੰ ਯਤਰਣ
ਅਤੇ ਰੋ ਕ ਥਾਮ ਕੇੇਂ ਦ ਰ) ਤੋੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰ ਰਾ ਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈੈਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹਾਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਵਾਧੂ ਸਰੋ ਤਾ ਾਂ
ਲਈ, ਹੇ ਠਾ ਾਂ ਵੇ ਖ।ੋ )

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
(ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁ ਭ ਵ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ।) “ਦੂ ਜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਾਂਗ, ਸਭ
ਤੋੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵ ਹਨ ਬਾਾਂਹ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ/ਮਾਸਪੇ ਸ਼ ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ
ਬੁ ਖ ਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਦਿਨਾਾਂ ਵਿੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ
ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇ ਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂ ਜ ੀ ਖੁ ਰ ਾਕ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਹੋ ਣ ਦੇ
ਜੋ ਖ ਮ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖ ਮਾਾਂ ਤੋੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ।”
ਕੀ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
"ਹਾਾਂ, ਇਹ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਹਨ। Food and Drug Administration (FDA, ਭੋ ਜ ਨ ਅਤੇ ਦਵਾ ਪ੍੍ਰ ਸ਼ ਾਸ਼ਨ)
ਨੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂ ਤਾ ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਾਂ ਪੂ ਰ ੀ ਮਨਜ਼਼ੂ ਰ ੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਮਾਹਿਰਾਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁ ਸ਼ ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ
ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Pfizer ਅਤੇ Moderna ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਦੌ ਰ ਾਨ
ਲੱ ਗਭੱ ਗ 30% ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਾਲੇ , ਸਥਾਨਕ, ਜਾਾਂ ਗੈ ਰ-ਗੋ ਰੇ ਲੋ ਕ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱ ਧੇ
ਵਿਅਸਕ ਬਜ਼਼ੁ ਰ ਗ ਸਨ। Johnson & Johnson ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਦੌ ਰ ਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ
ਵਿੱ ਚੋੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 38% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਜਾਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰ ਡੀਅਨ/ਅਲਾਸਕਾ
ਦੇ ਮੂ ਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱ ਧੇ ਵਿਅਸਕ ਬਜ਼਼ੁ ਰ ਗ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ
ਟਰਾਇਲ ਦੌ ਰ ਾਨ ਇਹਨਾਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਸਮੂ ਹ ਵਿੱ ਚ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵੱ ਡੀਆਂ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਾਂ ਨਹੀੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਿਆਸ਼਼ੀਲ ਤੱ ਤ, ਮੈ ਸੇੇਂ ਜ ਰ RNA (mRNA) ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ
ਤੱ ਤ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋ ੜੀੀਂਦੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸੈੱ ਲ (ਭਰੂ ਣ ਸੈੱ ਲਾਾਂ ਸਮੇ ਤ), ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ,
ਸੂ ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਲੈ ਟੇ ਕ ਸ, ਧਾਤਾਾਂ, ਟਰੈ ਕਿੰ ਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਾਂ ਰੱ ਖਿਅਕਾਾਂ ਸਮੇ ਤ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੇ ਉਪਉਤਪਾਦ ਸ਼਼ਾਮਲ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਆਂ ਡਿ ਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਆਂ ਡੇ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।"
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
“ਨਹੀੀਂ। ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਨਹੀੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ। ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱ ਲਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋ ਰੋ ਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ।”
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇੇਂ ਰੂਪਾਾਂ ਦੇ
ਸੰ ਕਰਮਣ ਤੋੋਂ ਵੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ?
"ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਸਮੇੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱ ਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ
ਬੀਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ, ਅਤੇ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਤੋੋਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਮੌ ਤ ਤੋੋਂ ਰੋ ਕ ਥਾਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂ ਜਿ ਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, CDC ਸਿਫ਼਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ
ਲੋ ਕ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਲੜੀ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਬੂ ਸ ਟਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁ ਰ ਾਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬੂ ਸ ਟਰ ਖੁ ਰ ਾਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇ ਠਾ ਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਲਿੰ ਕ 'ਤੇ
ਜਾਓ।"

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ?
"ਹਾਾਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਦੌ ਰ ਾਨ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵ ਨਹੀੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਾਂ
ਦੇ ਮੁ ਕ ਾਬਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱ ਟ ਖੁ ਰ ਾਕ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਹੋ ਣ ਦੇ ਜੋ ਖ ਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ

ਜੇ ਮੈੈਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
“ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ Moderna, Johnson & Johnson (Janssen), ਜਾਾਂ Pfize ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੀ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕੁ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ Pfizer/BioNTech, AstrazenecaSK Bio, Sinopharm, Serum Institute of India, Janssen ਜਾਾਂ Moderna {World Health
Organization (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰ ਗਠਨ) ਦੁ ਆ ਰਾ ਪ੍੍ਰ ਵ ਾਨਿਤ ਟੀਕੇ} ਦੇ ਦੋ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱ ਚੋੋਂ

ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਵ ਿਡ-19
ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌ ਤ ਹੋ ਣ ਦੇ ਜੋ ਖ ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਰ ੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇ ਠਾ ਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਸਰੋ ਤਾ ਾਂ ਵਿੱ ਚ Vaccinating Youth (ਨੌ ਜਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ) ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਲਿੰ ਕ ਵੇ ਖ।ੋ ”

ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਸੂ ਚ ੀ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ CDC ਸਿਫ਼਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀ ੀਂ FDA ਦੁ ਆ ਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਾਂ
ਪ੍੍ਰ ਵ ਾਨਿਤ ਟੀਕਾ (Moderna, Janssen, ਜਾਾਂ Pfizer) ਨਾਲ ਦੁ ਬ ਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਓ। Pfizer
ਅਤੇ Moderna ਬੂ ਸ ਟਰ ਖੁ ਰ ਾਕਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਯੋ ਗ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਯੋ ਗ ਤਾ ਅਤੇ
ਬੂ ਸ ਟਰ ਖੁ ਰ ਾਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇ ਠਾ ਾਂ ਦਿੱ ਤੇ COVID Booster ਲਿੰ ਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।"

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ mRNA ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ? ਟੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
“ਨਹੀੀਂ। ਟੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹ ਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਾਂ ਪ੍੍ਰ ਭ ਾਵਿਤ ਨਹੀੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਬੀ, ਲੂ ਣ, ਅਤੇ

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?
"ਨਹੀੀਂ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਣ ਾ ਜ਼ਰੂ ਰ ੀ ਨਹੀੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਨੰ ਬਰ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ

ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ ਸਵਥਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀੋ ਰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀੈ। ਕੁ ਝ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਸਮਾਜਕ
ਸੁ ਰੱ ਵਖਆ ਨੰ ਬਰ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੀਨ, ਪਰ ਤੁ ਹੀ ਾਨੂੰ ਦੇ ਣ ਦੀ ਕੋ ਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀੈ। ਤੁ ਹੀ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਵਰਕ ਹੀੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀੈ। ਵਸਹੀਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਵਕਸੇ ਦੀ
ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀੀਂ ਪੁੱ ਛਣਗੇ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱ ਚ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸ ਤਾਂ ਦੀ ਸਵਹੀਮਤੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੀੋ ਵੇ ਗ ੀ। Department of Health ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਯੋ ਗ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਓ।”
(Washington Solidarity Immigrant Network’s COVID Vaccine Know Your Rights ਦੇ ਸਰੋ ਤ
ਨੂੰ ਹੀੇ ਠਾ ਾਂ ਵੇ ਖ)ੋ

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀਾਂ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੀਾਂ?
“ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ੋ ਰ ਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਹੀਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ
ਸੁ ਰੱ ਵਖਅਤ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀੈ ਜੋ ਯੋ ਗ ਹੀਨ, ਸਮੇ ਤ ਉਹੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀਨ, ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ
ਹੀਨ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀੋ ਣ ਦੀ ਕੋ ਵ ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀੀਆਂ ਹੀਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਹੀਾਲ ਹੀੀ ਵਵੱ ਚ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੀੋ ਈ ਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂ ਪ ਵਵੱ ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੀੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀੁੰ ਦੀ
ਹੀੈ। ਅਵਜਹੀਾ ਨਹੀੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀੋ ਣ ਵਵੱ ਚ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਸਮੱ ਵਸਆ ਆਈ ਹੀੋ ਵ।ੇ ਅਸਲ ਵਵੱ ਚ, ਕੁ ਝ ਅਵਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੀਨ ਵਕ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਵਾਇਆ ਹੀੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਰਾਹੀੀਂ ਵੀ ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਦੇ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੀਨ।
ਵਵਰੁੱ ਧ ਸੁ ਰੱ ਵਖਆ ਐ ਟ

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੀੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੀਨ। ਹੀੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/covidbooster
ਹੀੋ ਰ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/covidvaccine/faq

ਸਰੋਤ
» ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਸੈਂ ਟ ਰਲ {National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants,
University of Minnesota (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਅਪ੍ਰ ਵ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋ ਤ
ਕੇਂ ਦ ਰ, ਵਮਨੇ ਸੋ ਟ ਾ ਯੂ ਨ ੀਵਰਵਸਟੀ)} (ਵਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ)
» ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਵੈ ਕ ਸੀਨ 101 ਵੈੱ ਬੀਨਾਰ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਪ੍ਰ ਵ ਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵ ਾਸੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (National Resource Center for Refugees,
Immigrants and Migrants, University of Minnesota) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ)
» ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰ ਜਾਣੋ {(Washington Solidarity Immigrant
Network (ਵਾਵਸ਼ੰ ਗਟਨ ਇੱ ਕਜੁ ਟ ਤਾ ਅਪ੍ਰ ਵ ਾਸੀ ਨ�ੱਟਵਰਕ)} (ਵਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ)
» ਵਸਹੀਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਲਈ ਚਰਚਾ ਗਾਈਡ: mRNA ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰਨਾ
{Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਵਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਵਸਹੀਤ ਵਵਭਾਗ)}
(ਵਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ)
» ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ (DOH)
» ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋ ਤ (DOH) (ਵਸਰਫ਼
ਪੰ ਜਾਬੀ)

» ਵਸਹੀਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (DOH) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ)
» ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹੀਾਂ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨਾ (DOH)
» ਕੋ ਵ ਵਡ-19 ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋ ਤ (DOH) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ)
ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਤਾ:
1. Communication skills for the COVID vaccine. VitalTalk. vitaltalk.org/guides/
communication-skills-for-the-covid-vaccine/. ਪ੍ਰ ਕ ਾਵਸ਼ਤ ਹੀੋ ਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਜਨਵਰੀ 8,
2021
2. Gagneur A. Motivational interviewing: A powerful tool to address vaccine
hesitancy. Can Commun Dis Rep. 2020;46(4):93-97. ਪ੍ਰ ਕ ਾਵਸ਼ਤ ਹੀੋ ਣ ਦੀ ਵਮਤੀ
2020 ਅਪ੍ਰੈ ਲ 2. doi:10.14745/ccdr.v46i04a06
3. Opel DJ, Lo B, Peek ME. Addressing Mistrust About COVID-19 Vaccines
Among Patients of Color. Ann Intern Med. ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰ ਕ ਾਵਸ਼ਤ ਹੀੋ ਣ ਦੀ ਵਮਤੀ
ਫਰਵਰੀ 9, 2021 acpjournals.org/doi/10.7326/M21-0055 ‘ਤੇ। doi:10.7326/
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