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ਕੋ ਵਿਡ-19

ਵੈ ਕਸੀਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ
ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੱ ਕ ਰੁ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਵੱ ਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ । 30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਰੁ ਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜੇ ਕਰ ਵੈ ਕਸੀਨ ਤੋ ਂ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਤਾ ਹੋ ਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਸਬੰ ਧੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲਰਜੀ ਸਬੰ ਧੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ
ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਛਪਾਕੀ (ਤਵੱ ਚਾ ਉੱ ਤ�ੇ ਉਭਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਖੁਜਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ), ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ , ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ
ਸੋ ਜ਼ਸ਼, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ
ਹਨ।
• ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁ ਕਣ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ ।
• ਜੇ ਕਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੁ ਕੇ ਹੋ ਏ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂ ਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ।
• ਕਲੀਨਿਕ ਤੋ ਂ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕੋ ਹਲ-ਯੁਕਤ ਹੈ ਂਡ ਰਬ ਵਰਤੋ ।
• ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕੋ ਈ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ ਰਾਂ ਸਪੋ ਰਟੇ ਸ਼ਨ ਨਾ ਚਲਾਓ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
• ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ
ਗੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ , ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਬੀਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ।
• ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਹੇ ਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ
- ਬੁਖਾਰ
- ਛਪਾਕੀ
- ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋ ਜ਼ਸ਼
- ਥਕਾਵਟ
- ਦਸਤ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋ ਣਾ/ਉਲਟੀ
- ਮਾਂਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋ ੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
- ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਡਰਆਰਮ (ਕੱ ਛ) ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋ ਜ਼ਸ਼
- ਕਾਂਬਾ
• ਠੰਡਾ ਗਿੱ ਲਾ ਕੱ ਪੜਾ ਦਰਦ ਵਿੱ ਚ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲੱ ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ
(ਜਿਵੇ ਂ acetaminophen ਜਾਂ ibuprofen), ਦਰਦ ਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱ ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੀਬਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਰ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹੇ ਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕੂਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਾਂ 911 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ :
- ਛਪਾਕੀ
- ਤੇ ਜ਼ ਬੁਖਾਰ (400C ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ)
- ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੋ ਜ਼ਸ਼
- ਕੜਵੱ ਲ ਜਾਂ ਦੌ ਰ�ੇ
- ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਹੋ ਰ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱ ਛਣ
- ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਪੀਲਾ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਊਂਘ
(ਜਿਵੇ ਂ: ‘ਚੁਭਦਾ ਹੋ ਇਆ ਦਰਦ” ਜਾਂ ਸੁੰਨਤਾ)।
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• ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ (Peel Public Health) ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀਕੂਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ , ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ
ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੈ ਨੂੰ ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋ ਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
• ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਹੀ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਮਿਲੇ , ਕਲੀਨਿਕ ਤੋ ਂ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ।
- ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ Pfizer-BioNTech ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਪਸ
ਆਓ।
- ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ Moderna ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ।
ਕੋ ਵਿਡ-19 ਤੋ ਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ।

ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਯੋ ਗ ਗੱ ਲਾਂ
• ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਜਿਵੇ ਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਣਾ ਜਾਂ ਹੈ ਂਡ
ਸੈ ਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ/ਬਚਣਾ।
• ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੇ ਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 28 ਦਿਨ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਕੋ ਈ ਵੀ
ਹੋ ਰ ਵੈ ਕਸੀਨ (ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ) ਨਾ ਲਵੋ (ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ )।
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ ਰਾਈਮਰੀ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖੋ । ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਕੋ ਵਿਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੈ
ਓਨਟੈ ਰੀਓ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈ ਲਥ (Ontario Ministry of Health) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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