
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ
ਲਗਿਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦ ਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪਰ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਮੁੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਿੇਗਾ

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਕੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਦ ਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  1 ਤੋਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਪਰਾਇਮਰੀ 
ਸੀਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 2-6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਬ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ  ਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। 
ਹੋਰ ਵਨਯਵਮਤ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ ਵਿੁੱ ਚ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਵਸਰਦਰਦ, 
ਜਾਂ ਥਕਾਿਟ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਕੂੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਸੁਰਿੱ ਦਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨਜ਼ ਰਸੁਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਯ .ਐੱਸ ਫ ਡ ਐਡਂ ਡਰੁੱ ਗ ਐਡਵਮਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ U.S. Food and 
Drug Administration (FDA, ਯ ਐਸ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਿਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਰਤੋਂ ਲਈ
ਅਵਧਕਾਰਤ ਹਨ—ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ FDA ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਵਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ।

6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ  ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕ ਾ ਹੈ।
COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੁੱ ਭਣ ਅਤੇ
ਤਵਹ ਕਰਨ ਲਈ VaccineLocator.doh.wa.gov ਤੇ ਜਾਓ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-800-525-0127 ਤੇ ਿੀ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਫਰ ਦਬਾਓ # । ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਕਹੋ ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੈ? www.CovidVaccineWA.org 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸੁਰਿੱ ਦਖਅਤ ਰਹੋ।
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਛੇ ਫੁੁੱ ਟ (ਦੋ ਮੀਟਰ) ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੁੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ ਜਾਓ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ।

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Punjabi


ਵਕਹੜੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਵਿਲਹਾਲ 4 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ - Pfizer, Moderna, 
Novavax ਅਤੇ Johnson & Johnson 

ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੁਆਰਾ
ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਵਭਆਸਾਂ ਲਈ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਗਆਨਕ 
ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਸਮੀਵਖਆ ਿਰਕਗਰੁੁੱ ਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 
ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਟੀਕੇ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਕਸਨ ੂੰ ਲਗਿਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਦਾਤਾ
ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਇਵਤਹਾਸ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ
• ਅਵਨਯਵਮਤ ਖ ਨ ਿਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੁੱ ਡ ਵਥੁੱ ਨਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪਰਵਤਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੁੱ ਕ 
ਦਿਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪਰਵਤਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ  
ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ, ਗਰਭਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਬੁੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੁੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਂਦੀ ਹੋ

• ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਤੁੱ ਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੁੱ ਚ ਫੈਟ, ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਸ਼ ਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸਰਗਰਮ ਤੁੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਵਿੁੱ ਚ ਵਬਹਤਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ 
ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕੇ।
Pfizer-BioNTech ਜਾਂ Moderna ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ, Novavax ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 12 
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ, ਅਤੇ Johnson & Johnson ਿੈਕਸੀਨ 
ਲੈਣ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਵਕਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਜਾਂ ਵਤੂੰ ਨ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਅਸਰ 
ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਥਕਾਿਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚ 
ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੁੱ ਚ ਦਰਦ ਵਜੁੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਵਸਰਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਦਰਦ, ਠੂੰ ਡ 
ਲੁੱ ਗਣਾ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱ ਛਣ 
ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਛੁੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  15 ਤੋਂ 30 
ਵਮੂੰ ਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਦਾਤਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ 
ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ-
ਸੇਿ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੁੱ ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ 
ਲਈ ਵਰਮਾਇੂੰ ਡਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: vsafe.cdc.gov (ਵਸਰਿ 
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੁੱ ਚ)
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਦਾਤਾ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਕਸੀਨ ਐਡਿਰਸ ਇਿੈਂਟ ਵਰਪੋਰਵਟੂੰ ਗ ਵਸਸਟਮ 
(VAERS) 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: vaers.hhs.gov/reportevent.html
(ਵਸਰਿ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੁੱ ਚ)
ਜੇਕਰ ਕਲੀਦਨਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ
ਦਰਐਕਸ਼ਨ ਹੁੂੰ  ਾ ਹੈ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਲਰਜੀ ਵਰਐਕਸ਼ਨ 
ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੁੱ ਚ ਵਦੁੱ ਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੁੱ ਚ ਫੁਲਾਿਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ 
ਧੜਕਣ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਥੁੱ ਫੜ, ਚੁੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।

ਮੇਰੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
 ੂੰ  ਨ ੇਚ ੁੱਬ ੇਡਾਹੁਤ ਾਂਜ ੂੰ  ਨਾਹੁਤ ੇਜ2 ਾਂਜ3  ਨੀਸਕੈਿ ੀਲਾਿ ਾਂਕਾਰੁਖ

ੀਸ ੀਲਮਵ ,ੀਲਗਅ ੀਣਪਆ ਾਂਤ)ਂਆੀਲਗਅ (ਕਾਰੁਖ)ਾਂਕਾਰੁਖ  (
ਕਾਰੁਖ ੀਲਗਅ ੀਣਪਆ ।ਓਲ ਟੈਂਮਟ ੂੰਇਾਪਅ ੇਤਸਾਿ)ਂਆ (ਾ ਰਪ  ਤਪ

 ੂੰ  ਨਾਹੁਤ ਈਲ ਨਰਕ3-8  ੜਲੋ ੀਦ ਣਉਆ ਸਪਾਿ ਦਅਾਬ ਂਆਤਵਿਹ
ਈਲ ੀਰਾਕਣਾਜ ਰੋਹ ੇਰਾਬ ਮ ਰਕਜਰਾਕ ੇਦ ਨੀਸਕੈਿ ।ੀਗੇਿਪ  ,
ੇਕਰਕ ਾਪਰਕਵdoh.wa.gov/covidbooster '।ਓਾਜ ੇਤ
ਦੋ ਹਿਵਤਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪ ਰਾ 
ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹੋਿੇਗਾ। ੋਦ ਈਲ ਣਖ ੁੱਰ ਈਾਣਬ ੂੰ  ਨ ਆਖਵ ੁੱਰੁਸ ੀਡਾਹੁਤ
ੀਿ ਾਦ ਣਲੈ ਕਾਰੁਖ ਰਟਸ ਬ ਕ ੁੱਇ ਰਦ ੂੰਅ ੇਦ ਂਆਨਵੀਹਮ ੇਛ ੋਂਤ
।ੈਹ ਾਦਾਂਜ ਾਤ ੁੱਦਵ ਅਾਝੁਸ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ

ਵਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਰ ਪ ਵਿੁੱ ਚ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਬਵਹਰੇ ਜਾਂ ਗੁੂੰ ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
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https://vsafe.cdc.gov/
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

