
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ COVID-19 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰ ਪ੍ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ
ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਦ ਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਕ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੇ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ COVID-19 ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ। ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness (COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ) | Washington State Department of Health (ਵਾਕਸੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਕਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ) ਪੇ੍ਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਅਕਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ COVID-19 ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ COVID -19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ:
• Moderna, 94%
• Pfizer-BioNTech, 95%
• Johnson & Johnson (Janssen), 74%
• Novavax, 90.4%

ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਦੀਆਂ ਕਜਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ1 ਕਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਡ ੂੰ ਘੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਵਕਸਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਯ .ਐਸ. Food and Drug 
Administration (FDA, ਫ ਡ ਐਡਂ ਡਰਿੱ ਗ ਐਡਮਕਨਸਟਰੇਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਮਨਜ ਰਸੁਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਨ – ਕਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ FDA ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ
ਨਹੀਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਧਐਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਵੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ
ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੇ Western States Pact (ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ੈਕਟ) (ਕਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ
Scientific Safety Review Workgroup (ਕਵਕਗਆਨਕ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸਮੀਕਖਆ ਵਰਕਗਰੁਿੱ ਪ੍) ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਸਮੀਕਖਆ ਨ ੂੰ ਵੀ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖੋ।
ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਨਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਬਕਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹਨ, Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਕਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨ ੂੰ ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ
ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਕਸੇ COVID-19 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਵੈਕਸੀਨ ਬਿੱ ਕਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਡੇਟਾ ਦਰਸਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹਨ।

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੀ
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ)”। 25 ਮਾਰਚ, 2021, ਇਸ ਕਲੂੰ ਕ ‘ਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


ਐਲਰਖਿਕ ਖਰਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਐਲਰਕਜਕ ਕਰਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਅਕਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਕਨਕ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 15 ਕਮੂੰ ਟ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਐਲਰਕਜਕ ਕਰਐਕਸ਼ਨ
ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗ ਸਕੇ। ਕਲੀਕਨਕ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਡਾਕਟਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਲੀਕਨਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਐਲਰਕਜਕ ਕਰਐਕਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਲਰਕਜਕ
ਕਰਐਕਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸੋਜਸ਼, ਕਦਲ ਦੀ
ਧੜਕਣ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧਿੱ ਫੜ, ਚਿੱ ਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ।

ਖਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਖਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ V-safe ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਿੱ ਪ੍ ਕਰ:ੋ vsafe.cdc.gov। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਰਕੇ ਕਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS,  
ਵੈਕਸੀਨ ਅਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਕਰਪ੍ੋਰਕਟੂੰ ਗ ਕਸਸਟਮ) ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। FDA, Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) ਅਤੇ Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ) ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ
ਸੂੰ ਭਾਕਵਤ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, VAERS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ vaers.hhs.gov ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਸਬਕਮਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਕ VAERS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਨਗਰਾਨੀ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ: www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety

ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰ, ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਮਕਹਸ ਸ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਭੂੰ ਨ-ਕਭੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਕਹਸ ਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨ ੂੰ
ਕਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਅਕਜਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਵੀ ਮਕਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਿੱ ਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ
ਨ ੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹਨ ਕਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਿੱ ਚ, 
ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਦਨ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਕਰਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦਓ। ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਕਜਹੜੀਆਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ। ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ
6 ਮਹੀਨੇ – 3 ਸਾਲ 4–17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ

ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜਆਦਾ ਆਮ
ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ:

ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਲਿੱ ਤ ਜਾਂ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਜਸ ਸਥਾਨ ਟੀਕਾ
ਲਿੱ ਕਗਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਸੋਜਸ, ਅਤੇ
ਲਾਲੀ

ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਸੋਜਸ, ਅਤੇ
ਲਾਲੀ

ਕਲੂੰ ਫ ਨੋਡਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸੋਜਸ ਥਕਾਵਟ ਥਕਾਵਟ

ਕਚੜਕਚੜਾਪ੍ਣ ਜਾਂ ਰੋਣਾ ਕਸਰ ਦਰਦ ਕਸਰ ਦਰਦ

ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਮਾਸਪ੍ੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਦਰਦ

ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱ ਗਣਾ ਠੂੰ ਢ ਲਿੱ ਗਣਾ ਠੂੰ ਡ ਲਿੱ ਗਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ

ਕਲੂੰ ਫ ਨੋਡਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸੋਜਸ ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਟਰਾਇਲਾਂ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਖਲਆ ਸੀ
ਕਵਕਗਆਨਕਾਂ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ (ਅਮਰੀਕਾ) 2

ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ:
Pfizer-BioNTech ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ (ਅਮਰੀਕਾ) 3
ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ:

Johnson & Johnson ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ
(ਕਵਸ਼ਵ-ਕਵਆਪ੍ੀ)4 ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ:

Novavax ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ (ਅਮਰੀਕਾ) 5
ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ:

63% ਗੋਰੇ

20% ਕਹਸਪ੍ੈਕਨਕ/ਲੈਕਟਨਸ

10% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ

4% ਏਸ਼ੀਅਨ

3% ਹੋਰ

70% ਗੋਰੇ

13% ਕਹਸਪ੍ੈਕਨਕ/ਲੈਕਟਨਸ

10% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ

6% ਏਸ਼ੀਅਨ

1% AIAN/NHOPI ✦

62% ਗੋਰੇ

45% ਕਹਸਪ੍ੈਕਨਕ/ਲੈਕਟਨਸ

17% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ

4% ਏਸ਼ੀਅਨ

9% AIAN/NHOPI ✦

9% ਹੋਰ

76% ਗੋਰੇ

22% ਕਹਸਪ੍ੈਕਨਕ/ਲੈਕਟਨਸ

11% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ

4% ਏਸ਼ੀਅਨ

6% AIAN/NHOPI ✦

2% ਹੋਰ

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 
(ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਜੈਕਵਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਕਟੂੰ ਗ) ਮੀਕਟੂੰ ਗ। 17 ਦਸੂੰ ਬਰ, 2020, ਇਸ ਕਲੂੰ ਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ: 
https://www.fda.gov/media/144434/download. 

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee ਮੀਕਟੂੰ ਗ। 10 ਦਸੂੰ ਬਰ, 2020, ਇਸ ਕਲੂੰ ਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ: https://www.fda.gov/media/144245/download. 

4 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological 
Products Advisory Committee ਮੀਕਟੂੰ ਗ। 26 ਫਰਵਰੀ, 2021, ਇਸ ਕਲੂੰ ਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ: https://www.fda.gov/media/146217/download. 

5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 
ਮੀਕਟੂੰ ਗ। 7 ਜ ਨ, 2022, ਇਸ ਕਲੂੰ ਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ: https://www.fda.gov/media/158912/download.

* AIAN/NHOPI, ਅਮਰੀਕਨ ਇੂੰ ਡੀਅਨ, ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਕਟਵ ਅਤੇ ਨੇਕਟਵ ਹਵਾਈਅਨ, ਹੋਰ ਪ੍ੈਸੀਕਫਕ ਆਈਲੈਂਡਰਜ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

https://www.fda.gov/media/158912/download


ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਚੰਤਾਵਾਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਂ
ਕਲੀਖਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਐਲਰਿੀਆਂ
• CDC ਅਕਜਹੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਸਫਾਕਰਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮੋਜ ਦ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਿੱ ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਆਮ ਐਲਰਜੀ ਤਿੱ ਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਕਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ COVID-19 ਵਕੈਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

• COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਰਕਜਕ ਕਰਐਕਸ਼ਨ ਅਕਸਰ
ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਫੈਟ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਨ ੂੰ
ਪ੍ੋਲੀਇਥਾਇਲੀਨ ਗਲਾਇਕੋਲ (PEG) ਅਤੇ ਪ੍ੋਲੀਸੋਰਬਟੇ ਕਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਫੈਟ, ਸਾਲਟ, ਅਤੇ ਸ਼ ਗਰ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੂੰ ਸਰੀਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਤਿੱ ਤ
ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰ ਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਆਂਡਾ-ਮੁਕਤ, ਲੇਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜਰਵੇਕਟਵ-ਮੁਕਤ
ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੂੰ ਆਂਕਡਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਆਚਾਰ-ਖਵਹਾਰ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। Johnson & Johnson ਵੈਕਸੀਨ
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੀਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਨਰਕਮਤ ਕੋਕਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ
ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਬਕਣਆ ਹੈ ਜੋ ਮ ਲ ਰ ਪ੍ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਛਤ ਗਰਭਪ੍ਾਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ
ਹਨ ਜੋ 35 ਸਾਲ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੇਚਕ, ਰੁਬੇਲਾ, ਅਤੇ ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਕਟਸ
A ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕੋਕਸ਼ਕਾਵਾਂ (ਭਰ ਣ ਕੋਕਸ਼ਕਾਵਾਂ
ਸਮੇਤ), COVID-19 ਵਾਇਰਸ, ਲੇਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੀਜਰਵੇਕਟਵ, ਜਾਂ ਸ ਰ ਦੇ
ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਜਲੈਕਟਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਉਤਪ੍ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ ਆਂਕਡਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ
ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਂਕਡਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਪ੍ਾਦ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Pfizer ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30% 
ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਾਲੇ, ਮ ਲ ਕਨਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਅਿੱ ਧੇ ਕਵਅਸਕ ਬਜੁਰਗ ਸਨ। Johnson & Johnson 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 38% 
ਕਾਲੇ, ਮ ਲ ਕਨਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਿੱ ਧੇ
ਕਵਅਸਕ ਬਜੁਰਗ ਸਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਖਿਤੀਆਂ
• ਅਕਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, 
ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚ
45% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ ਮੋਟਾਪ੍ਾ, ਸ਼ ਗਰ, ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ
ਕਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ HIV ਵਰਗੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਸਨ।

• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਜਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਜਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸ
ਰ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ 90% ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ, ਅਕਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਕ ਕਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਕਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਕਮਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਜਬ ਤ ਇਕਮਊਨੀਟੀ ਕਵਕਕਸਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਤੀਜੀ ਅਕਤਕਰਕਤ ਖੁਰਾਕ
ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਦੋ-
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਚਤ ਇਕਮਊਨੀਟੀ ਕਵਕਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਹੈ।

• ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, 
ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ COVID-19 
ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਅਕਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਕਕ ਕਜਹਨਾਂ ਮਾਕਪ੍ਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ ਵੀ COVID-19 
ਪ੍ਰਤੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ COVID-
19 ਕਾਰਨ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰ ਪ੍ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ
ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਹੈ।
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