
ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟੀਕ:ੇ 
ਆਮ ਵ ਿੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ

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

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਿੰ  ਕੋਵਿਡ-19
ਹੋਿੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱ  ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ 
ਹੈ। 

ਤੱਥ

ਤੱਥਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਟੀਕੇ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹਨ।

ਕਲੀਵਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ 'ਤੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਪਰੀਿਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 
ਉਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਰਤੋਂ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪ ਰੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ, 
ਪਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣ ਗੁਣਿੱਤਾ ਲਈ FDA ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਗਆਵਨਕ ਮਾਪਦਿੰ ਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  COVID-19 ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ  ਿੰਗੇ ਪਾਏ 
ਗਏ ਸਨ।

ਤੱਥਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
Johnson & Johnson ਟੀਕੇ 
ਵਿੱ  ਭਰ ਣ ਦੇ ਵਟਸ਼  ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹਨ।

Johnson & Johnson ਟੀਕੇ ਫਵਿੱ ਚ ਗਰਿੱ ਭਸਥ ਸੀਸ਼ੂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਭਰ਼ੂਣ ਦੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੇ।
ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਕਈ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ। ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਲੈਬ 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 ਲੈਬ ਵਿੱ  ਇਹਨਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਲਈ ਸੈਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ 
ਰੱਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਨ ਿੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰ ਣ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵ ਕਨਪੌਕਸ, 
ਰੁਬੇਲਾ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਦੇ ਟੀਕੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।

ਤੱਥਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਂਝਪਨ 
ਜਾਂ ਨਾਮਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਤ ਹਾਡੇ 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: ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਗਆਨਕ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕੇ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਰਦਗੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਦਾਿਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਜਨਨ ਅਿੰਗਾਂ ਵਿੱ ਦਖ਼ਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਜਨਨ ਅਿੰਗਾਂ ਵਿੱ ਦਖ਼ਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੈ।
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ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਰ ਪ ਵਿੱ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ
ਜਾਂ ਉੱ ਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱ  ਮਾਈਕਰਵੋ ਪਸ
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਰੈਕ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੀਫਕਆਂ ਫਵਿੱ ਚ ਮਾਈਕਰੋਫਚਿੱ ਪ੍ ਜਾਂ ਟਰੈਫਕੁੰ ਗ ਫਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ।
ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱ  ਵਸਰਫ ਇਕ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਤੱਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਕੋਵਿਡ-19, ਪਲੱਸ  ਰਬੀ, 
ਲ ਣ ਅਤੇ ਸ ਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ  ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ

ਤੱਥਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਜੋ
ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ
 ੁਿੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਰਗਾਥਸਵਅੇਤਅਮਨਜੇਦਲਕੀਡੈਮਰਹਫਾਮਾਂਨਹਉਾਂਕਲੋਈਲੀਵਡੀਵੋਕ-19ੇਦੇਕੀਟੀਦ
ਸਰਾਿਸਫੇਦਰਕਨਹੋਜੀਤਵਭਰਗਨਹ ,ਧ ਿੱ ਦਂਆੀਦਉਾਘ ੁੰ ਚਨਹਾਂਜੀਤਵਭਰਗਣੋਹੀਦੋਯਾਨਜਾਣਬ

ਂਆੀਹਰ।ਨਹ
ੇੜਕ ਿੰਅੇਦਉਂਾਸਰਦਨਹਕਵਭਰਗਾਥਸਿਅਨਾਰੌਦਡਿਵੋਕ-19ੇਦੇਕੀਟਤਅਿਵਰੁੱਸ।ਨਹਲਸਅ ਿੱਵ  ,
ਝੁਕਨਐਧਵਅੇਦਉਂਾਸਰਦਨਹਕਵਾਂਨਹਜਵਂਆਪਵਾਮ  ਨਾਕੀਟਾਿਗਲਆਲਵੈਹਹਉਭਰਗਾਥਸਿਅ
ੇਤਅਧ ੱੁਦਣਉਾਘ ਿੰੁ ੇਦੀਂਹਾਰੇਣਪਆਲਾਨੇਣਪਆੇ ਬੱ ਿੰ  ਨੀਿਡਿਵੋਕ-19ੀਤ ਰਪਜ਼ੀਡਾਬੀਟਐਂਜੇਭੇਦਕਸ
।ਨਹੀਤਿਭਰਗਾਂਤਰਔ ਿੰ  ਨਡਿਵੋਕ-19ੋਂਤਰੀਭ ਿੰਗੀਰਾਮਬਵਾਦਾਰਤਿੈਹਸਜਵਲਾਨਤੌਮੀਿੋਹੀਦਕਸ

।ੈਹੇਕੀਟੀਹਮਤੋਬਰਸਆਿਵਰੁੱਸਨਾਦ ਰਪੇਦਰਕ।ਨਹ

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

ਕੋਫਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਤ ਹਾਡੇ DNA ਨ਼ੂੁੰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨ ਿੰ ਵਨਰਦੇਸ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦਾ
ਵਨਰਮਾਣ ਸੁਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਸੈਲ ਦੇ ਉਸ ਵਹੱਸੇ ਵਿੱ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ
ਹੁਿੰ ਦਾ ਵਜੱਥੇ ਸਾਡਾ DNA ਰੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ਿੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਮੈਨ ਿੰ  ਿ ਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਥਿੱ ਕਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹ ਤ ਘਿੱ ਟ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਰਹਾਦਉਈਲ ,ਭਰਗਕਧੋਰਨਵਂਆੀਲੋਗੋਜਾਂਿਲੱਾਂਤਰਔਾਨਾਜ਼ੋਰਂਆੀਦ ੈਂਲਨਹਸਉ ੋਂਲਾਨਸਇੋਂਤਨ ਿ
ੇਦੇਕਥੱਨਣਬਾਦਮਿੋਜਤੁਹਬਟਘੱਾਦ ਿੰੁਹ।ੈਹੇਂਿਾਭ fo tnemtrapeD etatS notgnihsaW ,

 ,HOD( htlaeHਨਟਗ ਿੰਸਵਾਿਜਾਰਾਦਤਹਸਵਗਾਭਿਵ ) ਿੰ  ਨਾਹੁਤ mRNA ਾਦrezifP(-ceTNoiB h 
ਾਂਜModerna) ਡਿਵੋਕ-19 ,ਾਕੀਟਣਉਾਿਗਲੀਦਸ਼ਰਾਫਸ਼ਵਾਦਰਕੈਹ ,ਏਾਜਬ Johnson & 
Johnson (J&J) ੇਕੀਟੇਦਲਗ ਿੰਸਵਟਾਸ਼।ੇਦ

ਰਕੇਜੀਂਸੁਤ mRNA ਾਕੀਟਣਉਾਿਗਲੇਦਗੋਯਾਂਜਕੁਛਇੱੀਂਹਨੋਹਾਂਤ J&J ਾਕੀਟੇਜਅੀਿਧਬਲਪਉ
।ੈਹੇਣਪਆਮਿੋਜੇਰਾਬੇਸਕਵਤਹਸਵਲਾਭ ਿੰਸਾਤਾਦ ਰਪਲਾਨਲਗੱ।ੋਰਕ

ਮੈਂ ਵ ਿੰ ਵਤਤ ਹਾਂ...
ਮੈਨ ਿੰ  ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਜੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-
19 ਹੈ।

ਜੇ ਤ ਹਾਨ਼ੂੁੰ  ਪ੍ਫਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਫਵਡ-19 ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ਼ੂੁੰ  ਅਿੱ ਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 90 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗ 
ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  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 ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੱਥ


