
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਓ

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਕਲੀਸਨਕ ਿਾਡੀ ਵੈਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: vaccinelocator.doh.wa.gov/

ਜਾਂ 1-800-525-0127 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਰ # ਦਬਾਓ।
ਭਾਸ਼ਾ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।ਿਥਾਨਕ ਿਾਰਮੇਿੀਆਂ

ਪੌ੍ਪ੍-ਅਪ੍ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਸਨਕ
ਇਹ ਸਭੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਕਲੀਸਨਕ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਦੋਿਤ ਜਾਂ
ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਸਡਆ ਤੋਂ ਿੁਣ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ
ਪ੍ੁੁੱ ਛੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਿਾਈਨ ਅਪ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Pfizer-
BioNTech

ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ - 4 ਿਾਲ: 3 ਖੁਰਾਕਾਂ, ਪ੍ਸਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 21 ਸਦਨ ਬਾਅਦ, 
ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 56 ਸਦਨ ਬਾਅਦ
ਉਮਰ 5 ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ: 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 21 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਸਵੁੱਚ

Moderna 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ: 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 21 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਸਵੁੱਚ

Novavax 12 ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ: 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 21 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਸਵੁੱਚ

Johnson & 
Johnson

18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ: 1 ਖੁਰਾਕ

COVID 19 ਦੇ ਟੀਕੇ: ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਟੀਕਾ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਲਕ ਜਾਂ ਸਬੁੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਲੀਸਨਕਾਂ ਸਵੁੱ ਚ, 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੁਝ ਅਸਜਹਾ ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੈ੍ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਕ
ਤੁਿੀਂ ਵਾਸਸੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਜਾਂ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਲਈ ਪ੍ੁੁੱ ਸਛਆ ਜਾ
ਿਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਣ
ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

• ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ੁੱਤਰ
• ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ
• ਿਮਾਜਕ ਿੁਰੁੱ ਸਖਆ ਨੂੰ ਬਰ

ਕੁਝ ਟੀਸਕਆਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਰੀਆਂ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿੁਰੁੱ ਸਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਸਵੁੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੁੱ ਗਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ 1-2 ਬ ਿਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ੍ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ
ਜਾਓ: COVIDVaccineWA.org ਜਾਂ DOH.WA.GOV/Coronavirus

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-800-525-0127, ਸਿਰ ਦਬਾਓ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ
ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੁੱ ਛਣਗੇ।
ਰਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਰਸਰਫ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਦੇ ਉਦਸੇ਼਼ਾਂ ਲਈ
ਵਰਰਤਆਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਕੁੱ ਿੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨ ੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰਕਵੇਂ
ਰਮਲੇਗੀ?

ਮੈਨ ੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ
ਕੀ ਰਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਕੰਨੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਨ ੰ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ COVID-19 
ਵੈਕਿੀਨ ਬ ਿਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿਾਰਮੈਟ ਸਵੁੱਚ ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿਤ,ੇ 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਸਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੂੰ ਉੱਚਾ ਿੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ
ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਿ ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਦਨ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹਨ।

ਅਿੀਂ ਇੁੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ Johnson & Johnson (J&J) 
ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ mRNA COVID-19 ਟੀਕੇ (Pfizer-
BioNTech ਜਾਂ Moderna) ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
J&J ਟੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨ ੂੰ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਕਲਪ੍
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ mRNA ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਵਕਲਪ੍ ਵਜੋਂ Novavax 
ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਿੁਰੁੱ ਸਖਅਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਲ ਿਕੋਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰ ਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ, ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ
ਹੋਣ, ਜਾਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ
ਜਾਵੇਗੀ।

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਨ ੂੰ ਇਿ
ਸਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖਲਾਿ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦੂੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਟੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਇਸਦੇ ਰਕਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਸਕਆਂ ਲਈ, ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਪੈ੍ਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਿੀਂ V-Safe ਲਈ ਿਾਈਨ ਅਪ੍ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: 
vsafe.cdc.gov. 

ਹਾਂ। ਿਾਰੇ ਟੀਕੇ ਹਜ਼ਾਰ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਹਨਾਂ ਟੀਸਕਆਂ ਨ ੂੰ ਕਈ ਨਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਟੋਾਪ੍ਾ, ਸ ਗਰ, 
ਸਦਲ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ, ਸਜਗਰ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਵਰਗੀਆਂ
ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ
ਿੁਰੁੱ ਸਖਅਤ ਦੁੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ।

ਕੀ ਟੀਕੇ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਹਨ?

ਮੈਨ ੰ ਟੀਕਾ ਰਕਉਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਇੁੱ ਕ ਟੀਕਾ ਦ ਰਜਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਰਬਹਤਰ ਹੈ?

?

ਤੁਹਾਡੇ ਪ ਰੇ ਸਰੀਰ ਰਵੁੱ ਚ:

• ਥਕਾਵਟ
• ਸਿਰ ਦਰਦ
• ਮਾਿਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਦਰਦ
• ਠੂੰ ਢ ਲੁੱ ਗਣਾ
• ਬੁਖਾਰ
• ਜੀਅ ਕੁੱਚਾ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਬ਼ਾਂਹ ‘ਤੇ ਰਜੁੱ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ:

• ਦਰਦ
• ਲਾਲੀ
• ਿੋਜ਼ਸ਼

Department of Health (ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ) 
ਿੁਰੁੱ ਸਖਆ ਸਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਸਖਆ ਸਵੁੱ ਚ ਸਕਿੇ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਢੁੱਲ ਨਾ ਆਵੇ।


