
  

ਕੀ   ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ   ਕੰਪਨੀਆਂ   ਦੇ   ਕੋਿਵਡ-19   ਵੈਕਸੀਨ   ਨੰੂ   
ਲਗਾਉਣਾ   ਠੀਕ   ਹੈ?   

ਕੋਿਵਡ-19   ਟੀਿਕਆਂ   ਦੀਆਂ   ਦੋ   ਖੁਰਾਕਾਂ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨਾ   ਬਹਤੁ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਹੈ   ਤਾਂ   ਜੋ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਕੋਿਵਡ-19   ਅਤੇ   ਇਸਦੇ   
ਿਵਕਿਸਤ   ਰਪੂਾਂ   ਦੇ   ਿਵਰੁੱਧ   ਪੂਰੀ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਪ�ਦਾਨ   ਹੋ   ਸਕੇ।   ਤੁਹਾਡੀ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਤ�   2   ਹਫ਼ਿਤਆਂ   ਬਾਅਦ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਪੂਰੀ   ਤਰ�ਾਂ   
ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਮੰਿਨਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ।   

ਕੀ   ਮੇਰੀ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਵੱਖਰੀ   ਕੰਪਨੀ   ਦਾ   ਕੋਿਵਡ-19   ਟੀਕਾ   ਲਗਵਾਉਣਾ   
ਠੀਕ   ਹੈ?   

ਹਾਂ!   ਇਹ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਕੋਿਵਡ-19   ਅਤੇ   ਇਸਦੇ   ਨਵ�   ਰਪੂਾਂ   ਤ�   ਬਚਾਉਣ   ਿਵਚ   ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ   ਹੈ।   

ਕੀ   ਇਸ   ਤ�   ਪਿਹਲਾ   ਵੀ   ਹੋਰ   ਟੀਿਕਆਂ   ਲਈ   "ਿਮਕਿਸੰਗ"   ਹੋਈ   ਹੈ?   

ਹਾਂ,   ਇਹ   ਬਹਤੁ   ਆਮ   ਹੈ।   ਉਦਾਹਰਣ   ਦੇ   ਲਈ,   ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ   ਬੀ   ਜਾਂ   ਖਸਰਾ   ਦੇ   ਵੱਖੋ   ਵੱਖਰੇ   ਬ�ਾਂਡ   ਦੇ   ਟੀਕੇ   ਅਕਸਰ   
ਜੋੜ   ਿਦੱਤੇ   ਜਾਂਦੇ   ਹਨ।   

ਮੈਨੰੂ   ਦਸੂਰੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਵੱਖਰੀ   ਕੰਪਨੀ   ਦਾ   ਟੀਕਾ   ਿਕਉ ਂ  ਲਗਵਾਉਣਾ   ਪੈ   ਿਰਹਾ   ਹੈ?   

ਕਨੇਡਾ   ਨੰੂ   ਹਰ   ਟੀਕੇ   ਦੀ   ਿਡਲੀਵਰੀ   ਹਫ਼ਤੇ   ਦਰ   ਹਫ਼ਤੇ   ਦੇ   ਿਹਸਾਬ   ਨਾਲ   ਹੋ   ਰਹੀ ਂ  ਹੈ,   ਿਜਸ   ਕਾਰਣ   ਕਈ   ਵਾਰ   ਤੁਹਾਡੇ   

ਵਲ�    ਲਗਵਾਈ   ਪਿਹਲੀ   ਖੁਰਾਕ   ਵਾਲੀ   ਵੈਕਸੀਨ   ਦਸੂਰੀ   ਵਾਰ   ਉਪਲੱਬਧ   ਨਹੀ ਂ  ਹੁੰਦੀ   ।   ਇਸ   ਦੌਰਾਨ   ਤੁਸੀ ਂ  ਿਕਸੇ   
ਦਸੂਰੇ   ਬ�ਾਂਡ   ਦਾ   ਵੈਕਸੀਨ   ਲਗਵਾ   ਸਕਦੇ   ਹੋ।   ਿਕਉਿਂਕ   ਇਹ   ਦੱਸਣਾ   ਬੜ�ਾ   ਮੁਸਿਕਲ   ਹੈ   ਿਕ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਉਸੇ   ਬ�ਾਂਡ   ਦੀ   
ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਿਕੰਨਾ   ਸਮਾਂ   ਇੰਤਜ਼ਾਰ   ਕਰਨਾ   ਪਏਗਾ।   

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ   ਪਲੇਸ   ‘ਤੇ   ਉਪਲੱਬਧ   ਕੋਈ   ਵੀ   ਐਮਆਰਐਨਏ   ਵੈਕਸੀਨ   (ਮਾਡਰਨ   ਜਾਂ   ਫਾਈਜ਼ਰ)   ਲਗਵਾਉਣਾ   
ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਕੋਿਵਡ-19   ਤ�   ਬਚਾਉਣ   ਦਾ   ਸਭ   ਤ�   ਵਧੀਆ   ਤਰੀਕਾ   ਹੈ।   

ਆਪਣੀ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਮੈਨੰੂ   ਿਕਹੜਾ   ਕੋਿਵਡ-19   ਟੀਕਾ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨਾ   ਚਾਹੀਦਾ   
ਹੈ?   

ਕਨੇਡਾ   ਇਸ   ਸਮ�   ਸਭ   ਤ�   ਪਿਹਲੀਆਂ   ਅਤੇ   ਦਜੂੀਆਂ   ਖੁਰਾਕਾਂ   ਲਈ   ਮਾਡਰਨਾ   ਅਤੇ   ਫਾਈਜ਼ਰ   ਦ ੇ  ਕੋਿਵਡ-19   
ਵੈਕਸੀਨ   ਪੇਸ਼   ਕਰ   ਿਰਹਾ   ਹੈ।   ਦੋਵ�   ਟੀਕੇ   ਲਾਜ਼ਮੀ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਇਕੋ   ਿਜਹੇ   ਅਤੇ   ਬਹਤੁ   ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ   ਹਨ   (2   ਖੁਰਾਕਾਂ   ਤ�   
ਬਾਅਦ   ਕੋਿਵਡ-19   ਿਬਮਾਰੀ   ਨੰੂ   ਰੋਕਣ   ਿਵਚ   ਲਗਭਗ   95%   ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ)।   

ਆਪਣੀ   ਪਿਹਲੀ   ਅਤੇ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਿਵੱਚ   ਵੱਖ-ਵੱਖ   ਕੰਪਨੀ   ਦੇ   ਕੋਿਵਡ-19   ਵੈਕਸੀਨਾਂ   
ਦਾ   ਇਸਤੇਮਾਲ   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਹੈ।   

  

ਜੇ   ਤੁਸੀ ਂ  ਿਸਫਾਰਸ਼   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਸੰਜੋਗਾਂ   ਿਵਚ�   ਕੋਈ   ਵੀ   ਲ�ਦੇ   ਹੋ,   ਤਾਂ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲੈਣ   ਦੇ   2   
ਹਫ਼ਿਤਆਂ   ਬਾਅਦ   ਪੂਰੀ   ਤਰ�ਾਂ   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਮੰਿਨਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ।   

  

  

ਪਿਹਲੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਪ�ਾਪਤ   ਹੋਇਆ   
ਟੀਕਾ     

ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਿਵਕਲਪ   

ਫਾਈਜ਼ਰ   /   ਬਾਇਓਨਟੈਕ    ਫਾਈਜ਼ਰ   ਜਾਂ   ਮਾਡਰਨਾ   
ਪਿਹਲੀ   ਖੁਰਾਕ   ਦੇ   21+   ਿਦਨ   ਬਾਅਦ     

ਮਾਡਰਨਾ    ਮਾਡਰਨਾ   ਜਾਂ   ਫਾਈਜ਼ਰ   
ਪਿਹਲੀ   ਖੁਰਾਕ   ਦੇ   28+   ਿਦਨ   ਬਾਅਦ     

ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ   
ਫਾਈਜ਼ਰ   ਜਾਂ   ਮਾਡਰਨਾ   (ਿਸਫਾਰਸ਼)   
ਜਾਂ   ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ   
ਪਿਹਲੀ   ਖੁਰਾਕ   ਦੇ   56+   ਿਦਨ   (8   ਹਫ਼ਤੇ)   ਬਾਅਦ   



  

ਜੇ   ਮੈਨੰੂ   ਆਪਣੀ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਲਈ   ਪਿਹਲੀ   ਖੁਰਾਕ   ਿਵੱਚ   ਲੱਗੇ   ਟੀਕੇ   ਨਾਲ�    ਵੱਖਰਾ   
ਟੀਕਾ   ਿਮਲਦਾ   ਹ ੈ  ਤਾਂ   ਕੀ   ਮ�   ਿਕਸੇ   ਬੁਰੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਦਾ   ਿਸ਼ਕਾਰ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹਾਂ?   

ਮੋਡੇਰਨਾ   ਅਤੇ   ਫਾਈਜ਼ਰ/ਬਾਇਓਨਟੈਕ   ਦੇ   ਕੋਿਵਡ-19   ਵੈਕਸੀਨ   ਬਹਤੁ   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਇਹਨਾਂ   ਦੇ   ਸਾਡੇ   
ਸਰੀਰ   ‘ਤੇ   ਲਗਭਗ   ਇਕੋ   ਿਜਹੇ   ਸਾਈਡ   ਇਫੈਕਟਸ   ਹਨ।   

ਸਭ   ਤ�   ਆਮ   ਸੰਭਵ   ਪ�ਭਾਵਾਂ   ਿਵੱਚ   ਟੀਕੇ   ਵਾਲੀ   ਜਗ�ਾ   ‘ਤੇ   ਦਰਦ,   ਸਰੀਰ   ਅਤੇ   ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ   ਦਾ   ਦਰਦ,   ਥੱਕੇ   ਮਿਹਸੂਸ   
ਹੋਣਾ   ਅਤੇ   ਬੁਖਾਰ   ਮਿਹਸੂਸ   ਕਰਨਾ   ਆਿਦ   ਸ਼ਾਮਲ   ਹਨ।   ਟੀਕੇ   ਦੀ   ਦਜੂੀ   ਖੁਰਾਕ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਕੁਝ   ਲੋਕ   ਥੋੜੇ   ਿਜਹ ੇ  ਮਾੜੇ   

ਪ�ਭਾਵਾਂ   ਦਾ   ਅਨੁਭਵ   ਕਰਦੇ   ਹਨ   (ਉਦਾਹਰਣ   ਵਜ�   ਵਧੇਰੇ   ਥੱਕੇ   ਮਿਹਸੂਸ   ਹੋਣਾ   ਜਾਂ   ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ   ਿਵੱਚ   ਿਜ਼ਆਦਾ   
ਦਰਦ   ਹੋਣਾ)   -   ਇਸਦਾ   ਮਤਲਬ   ਹੈ   ਿਕ   ਤੁਹਾਡਾ   ਇਿਮਊਨ   ਿਸਸਟਮ   ਕੰਮ   ਕਰ   ਿਰਹਾ   ਹੈ!   ਇਹ   ਪ�ਭਾਵ   ਆਮ   ਤੌਰ   ਤੇ   
ਲਗਭਗ   ਇੱਕ   ਤ�   ਿਤੰਨ   ਿਦਨਾਂ   ਿਵੱਚ   ਠੀਕ   ਹੁੰਦੇ   ਹਨ।   

ਤੁਹਾਡੇ   ਲਈ   ਕੋਿਵਡ-19   ਟੀਕੇ   ਦੀਆਂ   ਦੋ   ਖੁਰਾਕਾਂ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨਾ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਹੈ   
ਤਾਂ   ਜੋ   ਕੋਿਵਡ-19   ਅਤੇ   ਇਸਦੇ   ਨਵ�   ਰਪੂਾਂ   ਦੇ   ਿਵਰੁੱਧ   ਪੂਰੀ   ਤਰਾਂ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਪ�ਦਾਨ   
ਕਰਦਾ   ਹੈ।   ਇਹ   ਤੁਹਾਨੰੂ,   ਤੁਹਾਡੇ   ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ   ਅਤੇ   ਤੁਹਾਡੇ   ਭਾਈਚਾਰ ੇ  ਨੰੂ   ਕੋਿਵਡ-19   
ਿਬਮਾਰੀ   ਤ�   ਬਚਾਉਦਂਾ   ਹੈ।   

  

ਅਸੀ ਂ  ਆਸ   ਕਰਦ ੇ  ਹਾਂ   ਿਕ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਇਹ   ਬੁਲੇਿਟਨ   ਲਾਭਦਾਇਕ   ਲੱਗੇਗਾ!   ਅਸੀ ਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਿਵਆਪਕ   

ਤੌਰ   ਤੇ   ਸਾਂਝਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਸੱਦਾ   ਿਦੰਦੇ   ਹਾਂ,   ਇਸ   ਨੰੂ   ਸਿਕ�ਪਟ   ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਆਡੀਓ   ਜਾਂ   ਿਵਡੀਓ   ਫਾਈਲ   ਨੰੂ   
ਿਰਕਾਰਡ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਇਸਤੇਮਾਲ   ਕਰੋ,   ਜਾਂ   ਦਿੂਜਆਂ   ਨਾਲ   ਸਾਂਝਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਹੋਰ   ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ   ਿਵੱਚ   
ਅਨੁਵਾਦ   ਕਰੋ।     

ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕੇ   ਸਰੋਤ   ਦੇਣਾ   ਿਨਸ਼ਚਤ   ਕਰੋ:   ਵਮੈੁਨਜ਼   ਕਾਲਜ   ਹਸਪਤਾਲ,   ਓਕਾਸੀ   (OCASI),   ਟਾਇਬੂ   

ਕਿਮਊਿਨਟੀ   ਹੈਲਥ   ਸ�ਟਰ   ਅਤੇ   ਰਿਫਊਜੀ   613।   

  

7   ਜੁਲਾਈ,   2021   ਤੱਕ   ਸਟੀਕ   

  

  

            
  

  


