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ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਵੋਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਵਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਕੋਖਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖਿਆਉਣ ਿਈ ਸਰਗਰਮ 

 

ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ  ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ ਵੈਿਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਿਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲ  ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਚਪਨ ਕਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਇਨਫੈਿਸ਼ਨਜ਼। ਿੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਇਿ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਿਾਰੀ ਵੈਿਸੀਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਿਚਾਏਗੀ ਅਤੇ 

ਿੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਪ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ਕਵਚ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਇਿ ਨੌਰਮਲ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦਿੁਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਵੱਲ ਇਿ ਅਕਹਮ ਿਦਮ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਿਾਰੀ ਵੈਿਸੀਨ ਅਤੇ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ ਹਰ 

ਸੂੰਭਵ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੋਕਵਡ-19 ਵੈਿਸੀਨ ਦੇ ਭਕਵੱਿ ਿਾਰੇ ਿੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵ ਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਿੜੀਆਾਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ 

ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਿੋਣ। ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਵੈਿਸੀਨ ਕਰਕਵਊ, ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਸਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚੱ 

ਪੱਧਰੀ ਕਮਆਰਾਂ ਲਈ ਿੈਨੇਡਾ ਪ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ਕਵਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਕਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸਮਝੌਤਾ 

ਨਹੀ ਂਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ ਿੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਫੈਿਚਰਰਜ਼ ਦੇ 

ਿਕਲਕਨਿਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਨ ੂੰ  ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੇਿਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈਿਸੀਨ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਣ 

ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਿਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਿਾਰ ਗਲੋਿਲ 

ਰੈਗ ਲੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਹੀ  

 

 ਿੈਕਸੀਨ ਿਰ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਵਮਲੇਗੀ। ਿੇਕਮਸਾਲ ਗਲੋਿਲ ਫੂੰਕਡੂੰਗ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਸਦਿਾ ਇਸ ਵਿਤ ਸਾਰੀ 

ਦਨੁੀਆ ਕਵਚ 150 ਵੈਿਸੀਨ ਪਰਾਜੈਿਟਾਂ ਤੇ ਿੂੰਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ ਵੀ ਮੇਡ-ਇਨ-ਿੈਨੇਡਾ ਰੀਸਰਚ 

ਕਵਚ ਕਨਵੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਿਈ ਅਗੇਤੇ ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਿਰ ਲਏ ਹਨ, ਕਜਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ 

ਦਨੁੀਆ ਕਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਈ ਕਮਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਿਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਹੁੂੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਿੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਿਾਰੀ ਵੈਿਸੀਨ ਕਮਲ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਨੇ ਿਾਮਯਾਿ ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਅਸੀ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿੁੱਝ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਿਰੀਦ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿੋਕਵਡ-19 ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕਵਉ ਿਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 

ਵੀ ਿਣਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਨਰਿ-ਪਰਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹਨ।    

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/canadian-adverse-events-following-immunization-surveillance-system-caefiss.html#a1
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/regulatory-response-health-product-access.html#a6
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 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਸੀਮਤ ਵਮਕ ਾਰ ਿੋਿੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ ੋਂ ਿੀ ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਿੋ ਜਾਾਂ ੀ ਿੈ, ਕੁਿੱਝ ਅਵਿਮ ਿਰਗਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਵਿਲ ਵ ਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਕਿਸੇ ਵੈਿਸੀਨ ਨ ੂੰ  

ਮਨਜ਼ ਰੀ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਦ ਪਕਹਲੇ ਹਫਕਤਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵਚ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਿੁੱਝ ਕਮਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਜ਼ 

ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਿਮੇਟੀ ਔਨ 

ਇਮਯ ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਿਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ 

ਪਰਾਥਕਮਿਤਾ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਿਚਾਅ ਸਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਜਹੜੇ ਪਨਡੈਕਮਿ ਕਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਿੌਨੋਮੀ ਨ ੂੰ  ਚਲਦਾ 

ਰੱਿਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਧ  ਵੈਿਸੀਨ ਉਪਲਿਧ ਹੋ 

ਗਈ ਤਾਂ ਵੈਿਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।      
 

 ਇਮਯੂਵਨਟੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਿਕਤ ਲਿੱਗ ਾ ਿੈ। ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿ ਡੋਜ਼ 

ਿਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜੀਦਂੀ ਇਮਯ ਕਨਟੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਸ਼ੌਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਇਸ 

ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਕਿ ਸਮ ਕਹਿ ਇਮਯ ਕਨਟੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਿਾਦੀ ਕਵਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਮਯ ਕਨਟੀ 

ਿਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਤ ਤੱਿ ਿੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਕਹਣ, ਕਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ 

ਘਰ ਰਕਹਣ, ਸਰੀਰਿ ਦ ਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਿਣ, ਮਾਸਿ ਪਕਹਨਣ, ਿੂੰਘਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤਹ ਨੁੂੰ  ਛ ਹਣ ਵੇਲੇ 

ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਿਣ।  

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿੋਿੇਗੀ। ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਿਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਡਸਟਰੀਕਿਊਟ ਹੁੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਂਹਰ ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਨ ੂੰ  ਫਰੀ ਵੈਿਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਂਇਿ 

ਗਲੋਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਅਸੀ ਂਇਹ ਅਕਹਦ ਵੀ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ 

ਕਮਡਲ-ਇਨਿਮ ਮੁਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਿਾਰੀ ਿੋਕਵਡ-19 ਵੈਿਸੀਨ ਕਮਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ 

ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਨਹੀ,ਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿੁਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਿਕਣਆ ਰਹੇਗਾ। 

 
 

ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਤੁਿਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਿੋਿੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  

ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀ ਾ ਿੈ। ਵੈਿਸੀਨ ਇਿ ਕਨੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਿਾਰੇ 

ਿਹਕੁਗਣਤੀ ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਕਸਹਤ ਦਾ ਇਿ ਕਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਕਿਮਾਰੀਆਂ 

ਤੋਂ ਰੋਿਥਾਮ ਲਈ ਅਕਹਮ ਹੈ।  

  
 

ਅਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਿਾਾਂ। ਹਾਲਾਤ 

ਿਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਿਦਲੇਗੀ। ਿੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਿਾਰੀ ਿੋਕਵਡ-19 

ਵੈਿਸੀਨ ਕਲਆਉਣ ਦੇ ਸਫਰ ਕਵਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਗਾਈਡ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਪਿਕਲਿ ਹੈਲਥ 

ਕਸਸਟਮ, ਿੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਚ, ਹੈਲਥ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਇੂੰਡਸਟਰੀ, ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 

ਇੂੰਕਡਜਨਸ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਗਆਨ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਂCanada.ca/coronavirus ਤੇ ਜਾਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿ ਸਿਦੇ ਹੋ।   

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html#vaccine-effectiveness
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
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