ਪ੍ਖਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ
ਕੀ ਟੀਕਾ ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
•
•
•
•
•

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।
ਇਸ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੱ ਿਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ
ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠੋਂ ਲੂੰ ਘੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ 12 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਖਿਆਾਂ ਲਈ ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ
ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਵਹਲ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਏ (FDA) ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਲੀਵਨਕਲ ਟੈਸਟ ਨਤੀਵਜਆੀਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਮਾਵਪ੍ਆੀਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਸੂੰਬਧ
ੂੰ ੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੋਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਿਾੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਖਵੱਿ ਟੀਕਾ ਖਕੱਥੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
•

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਚ, ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਥਾਿਾੀਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਸਹਤ ਕਲੀਵਨਕ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਸੇਫਿੇਅ ਫਾਰਮੇਸੀਜ,
ਸੀਿੀਐਸ, ਰਾਈਟ ਏਡ, ਿਾਲਗਰੀਨਜ, ਿਾਲਮਾਰਟ, ਕੈਲ ਐਕਸਪ੍ੋ, ਕੈਲ ਨੌ ਰਥਸਟੇਟ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਟੇਟ, ਕੈਲ ਐਕਸਪ੍ੋ, ਮੈਕਲੈ ਲੇ ਨ
ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਈਟਾੀਂ।

ਕੌਣ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?




ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, 12 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ 12
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਲਈ ਟੀਵਕਆੀਂ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਵਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌ ਜਿਾਨਾੀਂ ਲਈ ਮਾਵਪ੍ਆੀਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ
ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਸਰੇ ਦੋ ਬਰੈਂਡਜ (ਮੌਡਰਨਾ ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ) ਨੂੰ ਮਨਜਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਵਮਲੀ ਹੈ।

ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
•
•
•
•

ਕੁਝ ਥਾਿਾੀਂ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆੀਂ ਥਾਿਾੀਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਬਨਾੀਂ
ਿਾਕ-ਇਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ http://bit.ly/SacCountyVaccine ਜਾੀਂ https://myturn.ca.gov/ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆੀਂ ਸਾਈਟਾੀਂ ਫੋਨ ਅਪ੍ੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ 211 ਜਾੀਂ (916) 529-4519 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਪ੍ੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲਆਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?
•
•
•

ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ੱਤਰ ਵਜਸ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਿੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਜਾੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰੈਜੀਡੈਂ ਸੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ।
ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਬੱਖਿਆਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਬੱਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਾਵਮਲ ਹੈ:
 ਬੱਖਿਆਾਂ ਨੂੰ ਖਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣਾ: ਹਾਲਾੀਂਵਕ ਬੱਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਲੱ ਗਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਉਹ ਵਬਮਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਵਚਆੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾੀਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾੀਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੱ ਛਣ, ਦੇਿਣ ਨੂੰ ਵਮਲੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਥਕਾਿਟ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ, ਜੋੜਾੀਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ







ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚੂੰਤਾ ਿੀ ਸਾਵਮਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਰਲੱ ਭ, ਸੂੰਭਾਿੀ ਰਪ੍ ਵਿਚ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਵਜਸਨੂੰ ਬੱਵਚਆੀਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ
ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀ ਵਸੂੰਡਰੋਮ (ਐਮ ਆਈ ਐਸ-ਸੀ) (multisystem inflammatory syndrome, MIS-C) ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਸਾੀਂ
ਨਾਲ ਿੀ ਜੋਵੜਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ੀਂ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀ ਸੁ ਰੱਖਿਆ: ਬੱਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਵਰਆੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਣੂੰ ਫੈਲਾਉਦ
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲਾ ਵਿਸਾਣੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24% ਆਬਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਬਮਾਰੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਿਮ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ
ਵਜਆਦਾ ਜਰਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪ੍ੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾੀਂ
ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਿੇ।
ਕੋਖਵਡ-19 ਦੀਆਾਂ ਅਲੱ ਗ-ਅਲੱ ਗ ਖਕਸਮਾਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਨਿੀਆੀਂ ਵਕਸਮਾੀਂ ਨੂੰ
ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸਾਣੂੰ ਵਜੂੰਨਾ ਵਜਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਵਜਆਦਾ ਇਸਦੀ ਹੋਰ
ਫੈਲਣ ਿਾਲੇ ਜਾੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਕਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।
ਬੱਖਿਆਾਂ ਲਈ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਖਵੱਿ ਸੁ ਧਾਰ ਖਲਆਉਣਾ: ਅੂੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ,
ਬੱਵਚਆੀਂ ਲਈ ਵਨਯਮਤ ਸਕਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰ ਮ, ਿੇਡਾੀਂ, ਪ੍ਲੇ ਡੇ ਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠਕਰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੀਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਿੱਧ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਾੀਂ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਮੌਵਕਆੀਂ ਨੂੰ ਿੁੂੰਝਦੇ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬੱਖਿਆਾਂ ਖਵੱਿ ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?




ਬਾਲਗਾੀਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿਾੀਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਬੱਵਚਆੀਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਾੀਂ ਵਿਚ ਸਾਵਮਲ
ਹਨ:
o ਠੂੰਡ ਲੱ ਗਣਾ
o ਬੁਖ਼ਾਰ
o ਵਸਰ ਦਰਦ
o ਮਾਸਪ੍ੇਸੀ ਦਾ ਦਰਦ
o ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
o ਥਕਾਿਟ
o ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾੀਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾੀਂਹ ਵਿਚ ਦਰਦ
ਇਹ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂੰਕਤ
ੇ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ
ਚਲੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਖਰਵਾਰ ਖਵਿ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕੋਖਵਡ-19 ਸੀ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?







ਹਾਾਂ,ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ 10 ਵਦਨਾੀਂ ਦਾ ਇਕਾੀਂਤਿਾਸ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਿਤਮ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾੀਂਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾੀਂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਵਿਚ ਵਿਸਾਣੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਵਫਰ ਿੀ ਅਸੀ ੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਕੂੰਨੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ-ਜਾੀਂ
ਇਹ ਵਕੂੰਨੀ ਦੇਰ ਵਟਕੇਗੀ। ਟੀਕਾ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਐੀਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਰ ਆ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ੀਂ ੇ ਹਨ ਵਕ ਟੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਨਾਲੋਂ ਿੀ
ਅੂੰਕੜੇ ਵਦਿਾਉਦ
ਿਧੀਆ ਕੂੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਟੀਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਿਚ 95% ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

