ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟੀਕੇ:
ਆਮ ਵ ਿੰ ਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤੱ ਥ
ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨਿੰ ਕੋਵਿਡ-19
ਹੋਿੇਗਾ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਟੀਕੇ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
Johnson & Johnson ਟੀਕੇ
ਵਿੱ ਭਰਣ ਦੇ ਵਟਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੇ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਂਝਪਨ
ਜਾਂ ਨਾਮਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਤੱ ਥ
ਤੁਹਾਨਿੰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱ
ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ

ਤੱ ਥ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹਨ।
ਕਲੀਵਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ 'ਤੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਪਰੀਿਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਰਤੋਂ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ,
ਪਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਲਈ FDA ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਗਆਵਨਕ ਮਾਪਦਿੰ ਡਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ COVID-19 ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿੰ ਗੇ ਪਾਏ
ਗਏ ਸਨ।

ਤੱ ਥ
Johnson & Johnson ਟੀਕੇ ਫਵਿੱ ਚ ਗਰਿੱ ਭਸਥ ਸੀਸ਼ੂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਭਰ਼ੂਣ ਦੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।
ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਕਈ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਸੀ। ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਹੱ ਸਾ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਲੈ ਬ ਵਿੱ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱ
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱ
ੋਣਿੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕ 35
ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਬ ਵਿੱ ਇਹਨਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਲਈ ਸੈਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਨਿੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਣ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵ ਕਨਪੌਕਸ,
ਰੁਬੇਲਾ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਦੇ ਟੀਕੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।

ਤੱ ਥ
ਟੀਕੇ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੁੰ ਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਣਨ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵ ਿੰ ਤਾਿਾਂ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ: ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਗਆਨਕ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕੇ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਰਦਗੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਦਾਿਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟ
ਇਹ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਜਨਨ ਅਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਦਖ਼ਲਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਜਨਨ ਅਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਦਖ਼ਲਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, COVIDVaccineWA.orgਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-525-0127 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ
# ਦਬਾਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਮੈਨਿੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਨਿੰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ19 ਹੈ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱ ਮਾਈਕਰਵੋ ਪਸ
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਟਰੈਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਜੋ
ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ
ੁਿੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਮੇਰੇ DNA
ਨਿੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੈਨਿੰ ਿਨ ਦਾ ਥੱ ਕਾ ਹੋ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਤੱ ਥ

ਜੇ ਤਹਾਨ਼ੂੁੰ ਪ੍ਫਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਫਵਡ-19 ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਨ਼ੂੁੰ ਅਿੱ ਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਨਿੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 90 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗ
ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨਿੰ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕੁਦਰਤੀ
ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਵਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ
ਕੁਦਰਤੀ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਵਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਰਵਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੱ ਥ
ਟੀਫਕਆਂ ਫਵਿੱ ਚ ਮਾਈਕਰੋਫਚਿੱ ਪ੍ ਜਾਂ ਟਰੈਫਕੁੰ ਗ ਫਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱ ਵਸਰਫ ਇਕ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਤੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਿੰ ਕੋਵਿਡ-19, ਪਲੱਸ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਣ ਅਤੇ ਸਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟ

ਰਬੀ,

ਤੱ ਥ

ੀਦ ੇਕੀਟ ੇਦ19 -ਡੀਵੋਕ ੀਵ ਈਲ ਾਂਕਲੋ ਾਂਨਹਉ ਰਹਫਾਮ ਲਕੀਡੈਮ ੇਦ ਮਨਜ ੇਤਅ ਾਥਸਵਅ ਭਰਗ
ਾਣਬ ਾਨਜੋਯ ੀਦ ਣੋਹ ੀਤਵਭਰਗ ਾਂਜ ਨਹ ਂਆੀਦਉਾਘਚੁੰ ਧਦਿੱ ,ਨਹ ੀਤਵਭਰਗ ੋਜ ਨਹ ੇਦਰਕ ਸਰਾਿਸਫ
।ਨਹ ਂਆੀਹਰ
, ਿਵੱ ਲਸਅ ।ਨਹ ਤਅਿਵਰੁੱ ਸ ੇਕੀਟ ੇਦ19 -ਡਿਵੋਕ ਨਾਰੌਦ ਾਥਸਿਅ ਭਰਗ ਕਵ ਨਹ ੇਦਉਂਾਸਰਦ ੇੜਕਅਿੰ
ਾਥਸਿਅ ਭਰਗ ਹਉ ੈਹ ਆਲਵ ਾਿਗਲ ਾਕੀਟ ਨ ਂਆਪਵਾਮ ਾਂਨਹਜਵ ਕਵ ਨਹ ੇਦਉਂਾਸਰਦ ਨਐਧਵਅ ਝੁਕ
ਂ ੀਤਪਰ19 -ਡਿਵੋਕ ੀਿ ਨਿੰ ੇ ਬੱ ੇਣਪਆ ਲਾਨ ੇਣਪਆ ੀਂਹਾਰ ੇਦ ਣਉਾਘੁ ਿੰ ਧੁਦੱ ੇਤਅ
ੇਦਕਸ ਜੇਭ ਜ਼ੀਡਾਬੀਟਐ
ੀਦਕਸ ੋਹ ੀਿ ਤੌਮ ਲਾਨ ਸਜਵ ੈਹ ਾਰਤਿ ਾਦ ੀਰਾਮਬਵ ਰੀਭਗਿੰ ੋਂਤ19 -ਡਿਵੋਕ ਨਿੰ ਾਂਤਰਔ ੀਤਿਭਰਗ ।ਨਹ
।ਨਹ ੇਦਰਕ ਨਾਦਪਰ ਆਿਵਰੁੱ ਸ ਮਤੋਬਰਸ ੀਹ ੇਕੀਟ ।ੈਹ

ਤੱ ਥ

ਕੋਫਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਤਹਾਡੇ DNA ਨ਼ੂੁੰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨਿੰ ਵਨਰਦੇਸ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦਾ
ਵਨਰਮਾਣ ਸੁਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਸੈਲ ਦੇ ਉਸ ਵਹੱ ਸੇ ਵਿੱ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ
ਹੁਿੰ ਦਾ ਵਜੱ ਥੇ ਸਾਡਾ DNA ਰੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਿੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੱ ਥ

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਥਿੱ ਕਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹਤ ਘਿੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਨਿ ੋਂਤ ਸਇ ਲਾਨ
ੋਂ ਸਉ ਨਹ ਂਆੀਦਲੈਂ ਾਨਾਜ਼ੋਰ ਾਂਤਰਔ ਾਂਿਲੱ ੋਜ ਂਆੀਲੋਗ ਕਧੋਰਨਵ ਭਰਗ ,ਈਲ ਨਰਹਾਦਉ
fo tnemtrapeD etatS notgnihsaW ,ੇਂਿਾਭ ।ੈਹ ਾਦੁਹਿੰ ਟਘੱ ਤੁਹਬ ਮਿੋਜ ਾਦ ਨਣਬ ੇਕਥੱ ੇਦ
ਨਾਹੁ
ਿੰ ਤ )ਗਾਭਿਵ ਤਹਸਵ ਾਦ ਜਾਰ ਨਟਗਸਵਾਿ
ਿੰ
,HOD( htlaeHmRNA ceTNoiB-rezifP( ਾਦh
ਾਂਜModerna) ਏਾਜਬ ,ੈਹ ਾਦਰਕ ਸ਼ਰਾਫਸ਼ਵ ੀਦ ਣਉਾਿਗਲ ਾਕੀਟ ,19-ਡਿਵੋਕJohnson &
Johnson (J&J) ।ੇਦ ਟਾਸ਼ ਲਗਸਵਿੰ ੇਦ ੇਕੀਟ
ੀਂਸੁਤ ਰਕੇਜmRNA ਾਂਤ ੋਹ ੀਂਹਨ ਕੁਛਇੱ ਾਂਜ ਗੋਯ ੇਦ ਣਉਾਿਗਲ ਾਕੀਟJ&J ਧਬਲਪਉ ੀਿ ੇਜਅ ਾਕੀਟ
।ੋਰਕ ਲਗੱ ਲਾਨ ਾਤਾਦਪਰ ਲਾਭਸਿੰ ਤਹਸਵ ੇਸਕਵ ੇਰਾਬ ਮਿੋਜ ੇਣਪਆ ।ੈਹ
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