
ਸਰੋਤ: 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ (cdc.gov) | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/
pregnancy.html (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਪੈਸਿਿ,਼ ਕੋਰੀਅਿ, ਵੀਅਤਿਾਮੀ, ਅਤ ੇਚੀਿੀ)
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤ ੇਹਾਲ ਹੀ ਵਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆ ਂਇਸਤਰੀਆ ਂ| CDC | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.
html (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤ ੇਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ: ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | Johns Hopkins Medicine | https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-
diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤ ੇਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰ ੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਆਓ ਕੁਝ ਗਗਆਤ ਤੱਥਾ ਂਬਾਰ ੇਸਮਝੀਏ!
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ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਂਪਗਹਲਾ,ਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋ ਂਬਾਅਦ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਹਾ ਂਸੁਰੱਗਿਅਤ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਦੀ ਸਿਮਾਰੀ ਤੋ ਂਿਚਣ ਲਈ American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG, ਅਮੈਰੀਕਿ ਕਾਲਜ ਆਫ ਼ਔਿਿਟੇਟਰਰੀਿ਼ੀਅਿ ਅਤੇ ਗਾਇਿੀਕੋਲੋਸਜਿਟ) ਅਤੇ Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਸਿਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਵੱਲੋ ਂਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਿ ਵੈਕਿੀਿ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆ ਂਨੂ ੰCOVID-19 ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਗਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਜਗਿਲਤਾਵਾ ਂਗਵਕਗਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਿ ਜਾ ਂਿਾਅਦ ਸਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਿਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਸਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਹਿਤਪਾਲ ਸਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ 
ਪ ੈਿਕਦਾ ਹ,ੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਿਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਿ ਜਸਟਲਤਾਵਾ,ਂ ਿਮੇ ਂਤੋ ਂਪਸਹਲਾ ਂਿੱਚ ੇਦਾ ਜਿਮ ਜਾ ਂਸਮਰਰਤਕ 
ਜਿਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂਹ ੈਗਕ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜਨਮਜਾਤ ਦੋਸ਼, 
ਗਰਭਪਾਤ, ਸਮੇ ਂਤੋ ਂਪਗਹਲਾ ਂਜਨਮ, ਗਮਰਹਤਕ ਜਨਮ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗਿਲਤਾਵਾ ਂਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।
ਹਾਲਾਂਸਕ COVID-19 ਦੀ ਸਿਮਾਰੀ ਿੂ ੰਇਹਿਾ ਂਜਸਟਲਤਾਵਾ ਂਦਾ ਕਾਰਿ ਮੰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦ ੇਹ ੋਤਾ ਂਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਗਿਅਤ ਹੈ। 
ਜਦੋ ਂਤੱਕ ਿੱਚਾ 6 ਮਹੀਿ ੇਦਾ ਹ ੋਕ ੇਵੈਕਿੀਿ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਂਹ ੋਜਾਂਦਾ, ਉਦੋ ਂਤੱਕ ਮਾ ਂਦ ੇਦੁੱਧ ਰਾਹੀ ਂਸਮਲੀਆ ਂਐਂਟੀਿਾਡੀਜ ਼ਿੱਚ ੇਿੂ ੰ
COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਂਿਚਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ।

ਕੁਝ ਸੰਿੇਪ ਤੱਥ: COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਿੀਿ 
ਅਤ ੇਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ

ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਸਵੱਚ ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਵਾਿਤ,ੇ 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਸਹਰ ੇਗਾਹਕ 
ਜਾ ਂਸਜੰਿਹਰਾ ਂਗਾਹਕਾ ਂਿੂ ੰਉੱਚਾ ਿੁਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂ 
civil.rights@doh.wa.gov 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।


