
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੈਫਰੈਂ ਸ ਗਾਈਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਿਊਨੀਟੀ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੈ 
ਜਿਹਨਾਂ  ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਇਜਿਊਨੀਟੀ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ COVID-19 ਸਿੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜਕਸਿ ਦੀਆਂ ਜਿਿਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਥਲਖੀਆਂ ਥਿੱਚੋੋਂ  ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਇਥਮਊਥਿਟੀ ਿੰੂ 
ਦਰਥਮਆਿੇ ਤੋਂ  ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਥਿੱਚੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਥਿਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਿੈਕਸੀਿ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ:

 » ਜਿਹਨਾਂ  ਦਾ ਜਟਉਿਰ ਿਾਂ  ਿਲੱਡ ਕੈਂ ਸਰ ਲਈ ਇਲਾਿ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ

 » ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰ ਾਂ ਸਪਲਾਂ ਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਿਊਨ ਜਸਸਟਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

 » ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਜਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਿ ਸੈਲ ਟ੍ਰ ਾਂ ਸਪਲਾਂ ਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਿਾਂ  ਇਜਿਊਨ ਜਸਸਟਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

 » ਜਿਹਨਾਂ  ਜਵੱਚ ਦਰਜਿਆਨੀ ਿਾਂ  ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਇਿਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੈਂ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ  ਜਕ DiGeorge ਜਸੰਡਰੋਿ, Wiskott-Aldrich ਜਸੰਡਰੋਿ) ਹੈ

 » ਜਿਹਨਾਂ  ਨੰੂ ਐਡਵਾਂ ਸਡ ਿਾਂ  ਇਲਾਿ ਨਾ ਕੀਤੀ HIV ਦੀ ਜਿਿਾਰੀ ਹੈ

 » ਿੋ ਲੋਕ ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ ਿਾਂ  ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਿ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ ਕਿਜ਼ੋਰ ਇਜਿਊਨੀਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ  ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਕ ਕੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਿਊਨੀਟੀ 
ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ  ਹੇਠਾਂ  ਜਦੱਤੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ  ਿਾਣੋ ਜਕ COVID-19 ਤੋਂ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਕੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਿੈਕਸੀਿ 
ਲਗਿਾਈ ਹੈ... ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਪ੍੍ਰ ਼ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਿ਼ਾਧੂ ਮੋਨੋਿੈਲੈਂ ਟ ਖੁਰ਼ਾਕ ਲਗਿ਼ਾਉਣੀ  

ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰ਼ਾਕ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Moderna 6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ  ਲੈਕੇ 4 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੱਕ

2 ਖੁਰਾਕਾਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀਆਂ 
ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 
ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ , 6 ਿਹੀਨੇ - 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਿ੍ਰ ਾਂ ਡ ਦੀ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੈਂ ਟ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਿ੍ਰ ਾਂ ਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ  ਨੇ 
ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ
2 ਖੁਰਾਕਾਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 
ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਂ , 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ Pfizer ਿਾਂ  Moderna ਦੀ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੈਂ ਟ ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

6+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ
2 ਖੁਰਾਕਾਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 
ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਂ , 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  2 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੇਂ ਟ 
Pfzier ਿਾਂ  Moderna mRNA ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

18 ਸਾਲ ਿਾਂ  ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਜਪਛਲਾ ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ   
6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ Novavax ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਉਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ mRNA ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਾਂ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Pfizer 6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ  ਲੈਕੇ  
4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੱਕ

ਵਿੰਨ ਖੁਰ਼ਾਕ਼ਂਾ: ਪਜਹਲੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ  21 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ 
ਅੰਤਰਾਲ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਤੀਿੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  8 

ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਿਾਅਦ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿੇਂ  ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, 6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ  4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿੱਜਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੈਂ ਟ ਖੁਰਾਕ ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਜਹਲਾਂ  ਹੀ 

Pfizer ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।

5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ
ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ  21 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 
ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਂ , 5 ਸਾਲ ਦੇ ਿੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਨਵੀਨਤਿ Pfizer ਿਾਇਵੈਲੈਂ ਟ ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

6+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ
ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ  21 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  28 ਜਦਨਾਂ  ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 
ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ , 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  2 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੇਂ ਟ 
Pfzier ਿਾਂ  Moderna mRNA ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

18 ਸਾਲ ਿਾਂ  ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਜਪਛਲਾ ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ   
6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ Novavax ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਉਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ mRNA ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਾਂ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Johnson & 
Johnson

18+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ
ਹਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ J&J ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਦੇ 28 ਜਦਨਾਂ  ਿਾਅਦ 

mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ , ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  2 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੇਂ ਟ Pfzier mRNA ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਿਾਂ  ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਜਪਛਲਾ ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ   
6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ Novavax ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਉਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ mRNA ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਾਂ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Novavax

12+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ
ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ  21 ਜਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਿੇਂ  ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ।

ਹਾਂ , 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ  2 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਿ ਿਾਇਵੈਲੇਂ ਟ 
Pfzier ਿਾਂ  Moderna mRNA ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

18 ਸਾਲ ਿਾਂ  ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਜਪਛਲਾ ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ   
6 ਿਹੀਜਨਆਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ Novavax ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਉਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ mRNA ਿੂਸਟਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਾਂ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।



ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਵਾਧੂ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ ਿਰੀਜ਼ਾਂ  ਲਈ ਹੈ (ਉਪਰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਟੇਿਲ ਜਵੱਚ ਦੇਖੋ) ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ  ਨੇ ਪ੍ਰ ਾਇਿਰੀ ਵੈਕਸੀਨ 

ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਿਜ਼ਿੂਤ   ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਾਂ  ਸ਼ੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਿੱਦ ਸਿੇਂ  ਦੇ ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ/ਿਾਂ  ਇਜਿਊਜਨਟੀ ਘੱਟ ਿਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜਕਹੜੀਆਂ ਬੁਜਨਆਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸਜਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜਬਿਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿੋਖਿ 
ਜਵੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹੇਠਾਂ  ਸੂਚੀਿੱਧ ਸਜਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ , ਭਾਵੇਂ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਿਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ  ਦੀ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ 
ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਜਿਿਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਅਤੇ ਿੂਸਟਰ) ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 
ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਿਾਂ  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਿਾਂ  
ਜਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਜਿਿਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿੋਖਿ ਜਵੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀ ਨੰੂ ਜਕਵੇਂ  ਸੰਭਾਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਤੋਂ  ਜਕਵੇਂ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ 
ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 » ਕੈਂ ਸਰ

 » ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਿਾਰੀ

 » ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਿਾਰੀ

 » ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੇਫਜੜਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਿਾਰੀਆਂ

 » ਜਡਿੇਨਸ਼ੀਆ ਿਾਂ  ਹੋਰ ਜਨਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਸਜਥਤੀਆਂ

 » ਡਾਇਿੀਟੀਜ਼ (ਟਾਈਪ 1 ਿਾਂ  2)
 » ਡਾਊਨ ਜਸੰਡਰੋਿ

 » ਜਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਿਾਰੀਆਂ

 » HIV ਇੰਫੈ਼ਕਸ਼ਨ

 » ਇਿਯੂਨੋਕੌਿਪ੍ਰੋ ਿਾਈਜ਼ਡ ਸਜਥਤੀ (ਕਿਜ਼ੋਰ 
ਇਜਿਊਨ ਜਸਸਟਿ)

 » ਿਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ

 » ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਿੋਟਾਪਾ

 » ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

 » ਜਸਕਲ ਸੈੱ ਲ ਰੋਗ ਿਾਂ  ਥੈਲੇਸੀਿੀਆ

 » ਤਿਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਿੌਿੂਦਾ ਿਾਂ  ਸਾਿਕਾ

 » ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਿਾਂ  ਿਲੱਡ ਸਟੈਿ ਸੈੱ ਲ ਦਾ 
ਟ੍ਰ ਾਂ ਸਪਲਾਂ ਟ

 » ਸਟ੍ਰ ੋ ਕ ਿਾਂ  ਸੈਜਰਿ੍ਰੋ ਵੈਸਕੁਲਰ ਜਿਿਾਰੀ, ਿੋ ਜਦਿਾਗ 
ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

 » ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਸੰਿੰਧੀ ਜਵਕਾਰ

 » ਜਟਊਿਰਕੁਲੋਜਸਸ

ਨਵੀਨਤਿ/ਬਾਈਵੇਲੈਂ ਟ ਬੂਸਟਰ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਨਵੀਨਤਿ/ਿਾਇਵੈਲੈਂ ਟ COVID-19 ਿੂਸਟਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਰਿੂਲਾ ਹੈ ਿੋ ਦੋਨੋਂ  ਿੂਲ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਰੂਪ ਦੇ 
ਜਵਰੱੁਧ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ  ਰੂਪਾਂ  ਤੋਂ  ਵੀ ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੌਿੂਦਾ ਿਾਿਜਲਆਂ 
ਲਈ ਜਜ਼ੰਿੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਿ ਿੂਸਟਰਾਂ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ ਿਜ਼ਿੂਤ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸਿੇਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਿੁੜ ਕਾਇਿ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਿਊਜਨਟੀ ਦਰਜਿਆਨੀ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟ/ਪਰਚੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਿਧ ਹੈ ਉਥੋਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ  
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਿਦਦ ਜਿਲੇਗੀ ਜਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਿੇਕਰ ਕਿਜ਼ੋਰ ਇਜਿਊਜਨਟੀ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀ 
ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ 
ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ  ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਿਾਂ  ਨਹੀਂ।

ਿੇਕਰ ਿੈਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਿੈਨੰੂ ਜਫਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?

ਹਾਂ , ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਂ ਵਾਂ  'ਤੇ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਥਰੰਗ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਿ ਪੰਿੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਜਵੱਚ) 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ  ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਧੋਵੋ, 6 ਫੱੁਟ (2 ਿੀਟਰ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਿਾਂ  ਭੀੜ ਜਵੱਚ ਨਾ ਿਾਓ।

COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ  ਵਧੀਆ ਕੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 100% ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਿਾਵਿੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ 
ਰੂਪਾਂ  ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ 
ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ।

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