
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਕੋਿਵਡ-19 PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ-ੇਹੁਣ ੇਕਿੋਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਇਸ 'ਤੇ ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
COVIDvaccineWA.org

ਕੋਿਵਡ-19 ਪੂਰ ੇਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਨਹ� ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹ,ੋ ਭਾਵ� ਤੁਸ� 
ਇੱਕ ਜ� ਦੋ ਖੁਰਾਕ� ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਤ� ਇਹ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕੇ ਤ� ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਜ� ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ।  

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਆਮ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼: ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ (100.5 
ਿਡਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਇਟ ਤ� ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ) ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਘਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖ਼ਾਰ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ �ਤਰ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹ,ੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ ੋਕੋਿਵਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਕਿੋਵਡ-19 ਜ� ਵਕੈਸੀਨ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ?
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ਕੋਿਵਡ-19 ਲੱਛਣ
ਜੋ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ:

ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵ�
ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ:

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਜ�ਚ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ 
ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ 
(ਬੂਟ� ਦੇ ਫੀਤੇ ਬੰਨ� ਣਾ, ਟਾਈਿਪੰਗ, 
ਆਿਦ) ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਖ�ਸੀ
ਸ�ਹ ਦੀ ਕਮੀ
ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਹਣਾ
ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਸ਼
ਸਆੁਦ ਜ� ਸਗੰੁਧ ਨਾ ਆਉਣਾ

ਦਰਦ, 
ਲਾਲੀ, ਜ� 
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ 
ਥ� ’ਤੇ ਸੋਜ

ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ�
ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾ 
ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਇੱਕ ਜ� ਦੋ 
ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰੋ। 

ਬੁਖਾਰ
ਥਕਾਵਟ
ਮਸਲ ਦਰਦ
ਦਸਤ ਰੋਗ
ਬੇਸੁੱ ਧ
ਿਸਰ ਦਰਦ

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

