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

ਜਲਦ ਤੱਥ:

ਟੀਕੇ ਜਾਨਾ ਂ
ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Covid-19 ਟੀਕਕਆ ਂ
ਨੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ 
ਕਿਆਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ  
ਰੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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

Covid-19 ਟੀਕਕਆ ਂ
ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਾਲ 
ਕਿਸ਼ਿ-ਕਿਆਪੀ 
ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਸੀ।

Covid-19 ਟੀਕਕਆ ਂ
ਦੇ ਅੰਸ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ  
ਕਿੱਚ ਕੋਈ ਿਨੱੁਿੀ ਜਾ ਂ
ਜਾਨਿਰਾ ਂਦੇ ਉਤਪਾਦ, 
ਜਾ ਂਆਡਂੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਆਕਰਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿੌਜੂਦ ਹਨ।



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

!  ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਪਾਤਰ ਸਰੋਤਾ ਂਤੋਂ ਤੱਥ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

!  ਉਹਨਾ ਂਸਰੋਤਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (NHS),  
ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO), ਅਤੇ ਵਬ੍ਵਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ (ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਰਪੱਖ 
ਸੰਗਠਨ ਹਾ ਂਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ)ਂ।

!  Covid-19 ਦੇ ਿੀਵਕਆ ਂਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਲਗਾਓ।  
ਜੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਪਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਹੈ।

!  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾ ਂਵਕਸੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਚੈਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 
ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਅੱਗੇ ਿਧਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਰੁਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

!  ਸਾਡੀਆ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਦੂਵਜਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿੱਡੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ:



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

ਟੀਕੇ:

 - ਹਰ ਸਾਲ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਿੀਵਕਆ ਂਦੁਆਰਾ  
3 ਵਮਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾਨਾ ਂਬਚਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 

 - ਿੀਵਕਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੇਚਕ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਿੈਿਨਸ ਿਰਗੀਆ ਂ
ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਘੱਿ ਹਨ।

 - ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਸੇ ਦੀ ਿੀ 
ਰੱਵਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 
ਖੁਦ ਿੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੀਮਾਰ 
ਹਨ ਜਾ ਂਵਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪ੍ਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ)ੈ।

Covid-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ:

 - ਜੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਗੁਣਿੱਤਾ ਜਾ ਂਪ੍ਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਿਾਨਗੀ 
ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

 - ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਮਆਰ ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਵਨਯੰਤ੍ਰਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,  
ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। 

 - Oxford/AstraZeneca ਿੀਕੇ ਨੂੰ 11,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾ ਂ 
‘ਤੇ ਿੈਸਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। Pfizer/BioNTech ਿੀਕੇ ਨੂੰ 
43,500 ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ‘ਤੇ ਿੈਸਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਸਰੋਤ
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA

EgKs3PD_BwE 
ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
ਯੂਕੇ – https://www.gov.uk/coronavirus 
ਸਕੌਿਲੈਂਡ – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 
ਿੇਲਜ਼ – https://gov.wales/coronavirus 
ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 

Covid-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਕਿਕਾਸ:

 - ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਹੱਸਾ ਛੱਵਡਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਸੀ।

 - ਵਤੰਨ ਗੱਲਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਕੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ: 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੰਵਡਗੰ, ਿਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਬਹਤੁ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ, ਖੋਜਕਰਤਾ। 
Covid-19 ਿੀਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਿਚੱ ਵਤੰਨੋਂ  ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

 - ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਿੀਕੇ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ 
ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 - ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਸੀ - ਇਸ ਮਾਰੂ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 
ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ - ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾ ਂਤੋਂ 
ਿਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Covid-19 ਟੀਕੇ ਕਕਿੇਂ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 - ਿੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਕੇ 
ਐਂਿੀਬਾਡੀ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ।

 - ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।

 - ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 
ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Covid-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼:

 - ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖੀ ਤੱਤ, ਜਾਨਿਰਾ ਂਦੇ ਤੱਤ ਜਾ ਂਆਡਂੇ  
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ...


