ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ Covid-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
Punjabi

ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜਲਦ ਤੱਥ:
ਟੀਕੇ ਜਾਨਾਂ
ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Covid-19 ਟੀਕਿਆਂ
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

Covid-19 ਟੀਕਿਆਂ
ਨੇ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ
ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

Covid-19 ਟੀਕਿਆਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
Covid-19 ਟੀਕੇ
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁ ਖ
ੱ ੀ ਜਾਂ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ,
ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ Covid-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
!

ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

!

ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ: ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (NHS),
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO), ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ (ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ
ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ)।

!

Covid-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ।

!

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

!

ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ।

ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ Covid-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ...
ਟੀਕੇ:

Covid-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:

- ਹਰ ਸਾਲ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ

- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੇਚਕ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਟੈਟਨਸ ਵਰਗੀਆਂ

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
- ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ

ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ
ਖੁਦ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੀਮਾਰ
ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ)।

Covid-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:
- ਜੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
- ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ

ਬਾਰੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
- Oxford/AstraZeneca ਟੀਕੇ ਨੂੰ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ

‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Pfizer/BioNTech ਟੀਕੇ ਨੂੰ
43,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

- ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਕੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੰਡਿਗ
ੰ , ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਖੋਜਕਰਤਾ।
Covid-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਸਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ

ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਸੀ - ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ

ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ - ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Covid-19 ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:
- ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਕੇ

ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ।
- ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Covid-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼:
- ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਆਂਡੇ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਰੋਤ
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA
EgKs3PD_BwE
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
ਯੂਕੇ – https://www.gov.uk/coronavirus
ਸਕੌਟਲੈਂਡ – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
ਵੇਲਜ਼ – https://gov.wales/coronavirus
ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

