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ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ (ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ)  

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ   
ਸੰਸਕਰਨ 2.0, 29 ਮਾਰਚ 2021   

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਮ� ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?   

• ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ� (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਟੀਕਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥ� ‘ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਅਤ ੇਸੋਜ਼, 

ਥਕੇਵ�, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ, ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤ ੇਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ।    

• ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ) ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚ 

ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਮਾੜੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਨ� ੜੇ ਦ ੇ

ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਉ: ਛਪਾਕੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਿਚਹਰੇ ਜ� ਮੂੰ ਹ ‘ਤ ੇਸੋਜ਼, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਰੰਗ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨ�ਦ ਆਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (40 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ) ਹੋਣਾ, 

ਵੱਟ ਜ� ਕੜਵੱਲ ਪੈਣ ੇਜ� ਿਮਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਜ� ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ੇ(ਿਜਵ� ਅੰਗ� ਿਵੱਚ "ਸੂਈਆਂ ਦੀ 

ਚੁਭਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ" ਜ� ਅੰਗ� ਦਾ ਸ� ਜਾਣਾ)         

• ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਕਾ/ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਰਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ) ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ-ਇੰਿਡਊਸਡ ਪ�ੋਥ��ਿਬਕ ਇਿਮਊਨ ਥ�ਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ (ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਆਈ ਟੀ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਕਦਮ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ: ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਿਕਸੇ ਬ�ਹ ਜ� ਲੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਜ਼ ਪੈਣਾ ਜ� ਬ�ਹ ਜ� 

ਲੱਤ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ� ਬਦਤਰ ਿਸਰਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜ� ਧੰੁਦਲਾ 

ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਜ� ਛਟੋੇ ਛਟੋੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਣ,ੇ ਲਾਲ ਜ� ਜਾਮਣੀ ਚਟਾਕ ਪੈ ਜਾਣੇ ਜ� ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਖੂਨ ਦ ੇਛਾਲੇ ਉਭਰ 

ਆਉਣੇ।      

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ?   

• ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਢੰਗ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ (ਡੋਜ਼) ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ  

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਪਾਵ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

• ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਜੇ ਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਤ� ਟੈ�ਸਟ ਕਰਵਾਉ।   

 



 

2 | P a g e  

ਮ� ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕਦ� ਵਾਪਸ ਆਵ�?   

• ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਰੁਾਕ� ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਜੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਖਰੁਾਕ ਹ,ੈ ਤ� ਕਿਲਿਨਕ ਜ� ਬੁਿਕੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਖਰੁਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ। 

ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮ�ਟ ਸਮ� ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਹ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅੱਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ   
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