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ਹਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਜੋ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਲਈ ਦੋ ਿੁਰਾਿਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਿ, ਆਪਣੇ ਪਕਹਲੇ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 
ਚਾਰ ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਕਿਆ ਂਬਾਅਦ ਪਾ੍ਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਕਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

∙ ਕਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਿ।

∙ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਿ ਹੋਇਆ ਂਸਮੇਤ, 12 
ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀ।

ਕਕਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ?
∙ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ।
∙ ਟੀਿੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ  ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ।Out 
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ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਣੋ

ਟੀਿੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਪਆਕਰਆ ਂਨੂੰ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਟੀਿੇ ਲੱਗੇ  ਹੋਏ ਲੋਿ ਸੁਰਕੱਿਅਤ ਲੋਿ 
ਹਿ। ਸਾਡੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਜੰਿੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੋਿ ਟੀਿੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਉਂਿੀ ਜਲਦੀ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਧਆਿਗੋਚਰ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲ ਸਮਾ ਂਕਬਤਾ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ 

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਬੁਿੱ ਿਰੋ:
∙ alberta.ca/vaccine ਤੇ ਜਾਓ।
∙ 811 ਤੇ ਫਿੋ ਿਰੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਿਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ।
∙ ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 211 ਤੇ ਫੋਿ ਿਰੋ।

ਟੀਕਕਆ ਂਬਾਰੇ 

ਟੀਿੇ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਲੜਿ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਿੇ ਸਾਡੇ ਕਬਮਾਰੀ ਰੋਧਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਿੋਕਵਡ-19 ਇਿ ਿਵਾ ਂਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਵੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ 
ਪ੍ਤੀਰੋਧਿ ਸ਼ਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਿਾਿਰਿ 
ਿਰਵਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਕੱਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਿਜੂਰਸੁ਼ਦਾ ਟੀਿੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ, ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿੱਦੇ ਹਿ।

∙ ਕਤੰਿੋਂ  ਟੀਿੇ (ਮੋਡੇਰਿਾ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਿੇਿਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ) ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਇਹ ਕਸੱਿਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਿ ਕਿ ਭਕਵੱਿ ਕਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ 
ਜੋ ਿੋਕਵਡ-19 ਦਾ ਿਾਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀ  ਲਾਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ 
ਿਰਿਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਬਮਾਰੀ ਰੋਧਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਕਧਆਿ ਕਿੱਚਣ 
ਲਈ ਇਿ ਵੱਿਰੇ  ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

∙ ਮੋਡੇਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਐਮ ਆਰਐਿਏ ਤਿਿਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ 
ਹਿ ਜੋ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਸਿਾਉਂਦੇ ਹਿ ਕਿ  ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਤੀਰੋਧਿ ਪ੍ਤੀਿਰਮ ਪੈਦਾ 
ਿਰਿ ਲਈ ਪ੍ੋਟੀਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਿਾਲ 
ਲੜਿ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆ ਂਜਾਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ ਐਿ ਏ ਨੂੰ 
ਿਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

∙ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਕਬਮਾਰੀ ਰੋਧਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਸਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿ 
ਵਾਇਰਸ ਵਿੈਟਰ ਟੀਿਾ, ਇਿ ਿੁਿਸਾਿ ਰਕਹਤ ਆਮ ਐਡੀਿੋਵਾਇਰਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਲ 
ਲੜਿਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 

∙ ਇਹਿਾ ਂਟੀਕਿਆ ਂਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਚ ਵੀ  ਿੋਕਵਡ - 19 ਲਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਪੂਰਾ ਵਾਇਰਸ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਤੱਥ  

ਮਨਜ਼਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਕਆ ਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜਦ ਤਕ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸਾਕਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 
ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਸਕਹਯੋਗ ਦੇ ਸਦਿਾ, ਿੋਕਵਡ -19 ਟੀਿੇ, ਬਚਾਅ ਟੀਕਿਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਤਿਿਾਲੋਜੀਆ ਂ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆ ਂਦੀ ਿੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ, ਸੁਰੱਕਿਆ ਿਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਿੀਤੇ ਕਬਿਾ,ਂ ਤਜੇ਼ੀ ਿਾਲ ਕਵਿਸਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਿ। ਹਰੇਿ ਮਿਜ਼ੂਰ 
ਿੀਤੀ ਟੀਿਾ ਸੁਰੱਕਿਆ, ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਹੈਲਥ ਿਿੇਡਾ ਦੇ 
ਸਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰਦਾ ਂ ਦੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   
ਿੋਈ ਵੀ ਿੋਕਵਡ -19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਕਵਚ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਂ
ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੌਜਵਾਿਾ ਂਦੀ , ਪਕਹਲਾ ਂ
ਤੋਂ ਕਸਹਤਮੰਦ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਿਾ ਂਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤਾ ਂਦੇ 
ਟੀਿੇ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹਿ ਤਾ ਂਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਚ ਹਰੇਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰੱਿਦਾ 
ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਕਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆ ਂਦੇ ਟੀਿੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਂਿੀ ਜਲਦੀ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਕਵਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ -19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਕਦੰਦੇ ਹਿ ਕਿ ਿੋਕਵਡ -19 ਿਾਲ ਸੰਿਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪ੍ਤੀਰੋਧਿਤਾ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਹੀਂ ਰਕਹ ਸਿਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਿੇ 
ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਜੰਿੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਟੀਕਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਮਿਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਿੇ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਰਦੇ ਹਿ। 
ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਕਰਆ ਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਿਾਿਰਣ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ 
ਵਾਕਪਸ ਉਹ ਸਭ ਿਰ ਸਿਾਗਂੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ  

ਕਬਮਾਰੀ ਰੋਧਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੱਕਿਆ ਵਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਿੋਕਵਡ -19 ਿਾਲ ਸੰਿਰਕਮਤ ਹੋਣਾ 
ਸੰਭਵ ਹੈ। ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਰੋਿਣ ਲਈ ਕਮਥੇ 
ਸਾਰੇ ਜਿਤਿ ਕਸਹਤ ਕਦਸ਼ਾ ਕਿਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ। 

ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵੱਚ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਆਰਾ ਂਦੇ ਕਿਯਮਾ ਂਅਧੀਿ, ਿਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਿ ਿੋਕਵਡ -19 
ਟੀਿਾਿਰਣ ਦੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਲਈ ਕਤੰਿ ਘੰਕਟਆ ਂਤੱਿ ਦੇ  ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਹੱਿਦਾਰ 
ਹਿ। 
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