
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 

ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ

ਬੱਪਿਆ ਂਅਤੇ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਿੋ੍ਗਰਾਮ

ਇਸ ਿਤਝੜ ਪਵੱਿ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ Pfizer ਕੋਪਵਡ-19 
(COVID-19) ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਪਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਕੋਪਵਡ-19 
ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਸਾਿ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ ਿੈ ਜੋ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ 
ਕਾਰਨ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਕੋਪਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਿੁਤ ਥੋੜ੍ੇ ਪਸਿਤਮੰਦ ਬੱਪਿਆ ਂ
ਅਤੇ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਮੈਨੂੰ ਆਿਣ ੇਬੱਿੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਕਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰ ੇਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸਾਰ ੇਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਫਿਮਤ ਿਨ ਫਕ 
ਜਦੋਂ ਫਕ ਫਿਆਦਾਤਰ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਫਿੱਚ ਕੋਫਿਡ-19 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਕਾ ਜਾ ਂਲੱਛਣ 
ਰਫਿਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਦੁਖਦਾਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਗੰਭੀਰ ਫਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਫਿੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ 
ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁਰਫੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਫਚਆ ਂਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਸਕੂਲ 
ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂਫਿੱਚ ਕੋਫਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਲਣ 
ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਫਿੱਚ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਫਮਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਕੋਫਿਡ-19 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ 
ਸੁਰਫੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਆਿਮ-ੋਸਾਿਮਣ ੇਦੀ ਫਸੱਫਖਆ ਫਿੱਚ 
ਫਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਫਿੱਚ ਮਦਦ ਫਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ 
ਆਫਿਸਰਾ ਂਲਈ ਇਿ ਇੱਕ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਫਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ। 

https://www.gov.uk/government/publications/universal-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-15-years-against-covid-19
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ਕੋਫਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਫਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਫਿੱਚ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਫਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਫਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਫਖਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 
ਫਿੱਚ ਕੁਝ ਿਫ਼ਤ ੇਲੱਗ ਸਕਦ ੇਿਨ।

ਕੀ ਇਿ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਸੁਰਪੱਖਅਤ ਿੈ? 
ਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਫਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ 
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency, MHRA) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਫਕ Pfizer 
ਿੈਕਸੀਨ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਫਚਆ ਂਲਈ ਸੁਰਫੱਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ 
ਿੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਿ ਫਿੱਚ ਟੀਫਕਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਫਖਆ, 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਫਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਿਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਕਫੜਆ ਂਤੋਂ ਿੀ ਲਾਭ 
ਿੋਇਆ ਿੈ, ਫਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਪਫਿਲਾ ਂਿੀ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ 
ਸਰਭ-ਫਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਿੀਡੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਿਧੇਰ ੇਫਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦ ੇਿਨ: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਇਨੰੀ ਜਲਦੀ ਪਕਵੇਂ ਪਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ?ਂ 
ਸਾਰੀਆ ਂਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਕਲੀਫਨਕਲ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾ ਂਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਿੋਏ ਿਨ 
ਅਤੇ ਇਿਨਾ ਂਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਿਿਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਫਗਆ 
ਸੀ। ਅਿਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸਮਾਨਾਤਂਰ ਰੂਪ ਫਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, 
ਫਜਸ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ੇਸਮੇਂ ਫਿੱਚ ਤਿੇੀ ਫਲਆਦਂੀ 
ਗਈ, ਪਰ ਨਾਿੁਕ ਖੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿੱਚ ਤਿੇੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 
2020 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਫਿੱਚ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ Pfizer ਿੈਕਸੀਨ ਫਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰਫੱਖਆ ਫਰਕਾਰਡ ਿੈ। 

ਇਿ ਿੀਡੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਿਧੇਰ ੇਫਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦ ੇਿਨ: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

ਆਮ ਮਾੜੇ ਿਭ੍ਾਵ
ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਟੀਫਕਆ ਂਤੋਂ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ। 
ਇਿਨਾ ਂਫਿੱਚੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਿਲਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਿੁੰਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਿਰ 
ਫਕਸ ੇਨੂੰ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦ ੇਿਨ। ਬਿੁਤ ਿੀ ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਫਸਰਿ ਇੱਕ ਜਾ ਂ2 
ਫਦਨ ਰਫਿਣ ੇਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। 

ਪਫਿਲੇ ਇੱਕ ਜਾ ਂ2 ਫਦਨਾ ਂਫਿੱਚ ਬਿੁਤ ਿੀ ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਫਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਨ:

• ਬਾਿਂ ਫਿੱਚ ਫਜਥ ੇਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਭਾਰਾ 
ਅਫਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

• ਥੱਫਕਆ ਮਫਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

• ਫਸਰ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ ਂਅਤੇ ਠੰਡ

• ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾ ਂ2 ਫਦਨਾ ਂਲਈ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਲੂ 
ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ

ਅਸੀਂ ਸਲਾਿ ਫਦੰਦ ੇਿਾ ਂਫਕ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਫਬਿਤਰ ਮਫਿਸੂਸ ਕਰਨ ਫਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (ਪੈਕੇਫਜੰਗ 
ਫਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ)ੋ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਬਿੁਤ ਪਵਰਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਿਭ੍ਾਵ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਫਿੱਚ, ਿਾਲ ਿੀ ਫਿੱਚ, ਕੋਫਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ 
ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਫਟਸ ਜਾ ਂਪੈਰੀਕਾਰਡੀਫਟਸ ਨਾਮਕ ਫਦਲ ਦੀ ਸੋਿਸ਼ ਦੇ 
ਬਿੁਤ ਫਿਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਫਿੱਚੋਂ ਫਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਬਿਤਰ ਮਫਿਸੂਸ 
ਕੀਤਾ। 

ਇਿ ਕੇਸ ਫਜਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾ ਂਫਿੱਚ ਦੇਖ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤੇ 
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਫਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਏ ਿਨ; ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਪਫਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਫਟਸ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 
ਟੀਕਾ

https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1405246298320637960
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1405246298320637960
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1421206463297441793
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1421206463297441793
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ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀਆ ਂਪ੍ਰਫਤਫਕਫਰਆਿਾ ਂਬਿੁਤ ਘੱਟ 
ਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ ਪਰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਮੰਟਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਪਰਦੀਆ ਂ
ਿਨ। ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਟੀਮਾ ਂਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਪ੍ਰਫਤਫਕਫਰਆਿਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਫਸਖਲਾਈ ਫਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰ ੇਬੱਫਚਆ ਂਦੀ 15 ਫਮੰਟਾ ਂ
ਲਈ ਫਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਸਾਰ ੇਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀ 
ਪ੍ਰਫਤਫਕਫਰਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਉਪਕਰਣ ਫਲਆਉਣਗੇ। 
ਆਮ ਖੁਰਾਕੀ ਿਸਤੂਆ ਂਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੇ ਬੱਫਚਆ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਗੰਭੀਰ 
ਐਲਰਜੀਆ ਂਦੇ ਿਧੇਰ ੇਜੋਖਮ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ।

ਮੈਨੂੰ ਕੋਪਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕੱਥੋਂ ਪਮਲ 
ਸਕਦੀ ਿੈ?
NHS ਦੇ ਪਰਚ ੇਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਮਾਫਪਆ ਂਅਤੇ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਇਸ ਫਿੱਚ ਇਿ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਫਕ ਇਿ 
ਫਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੋਫਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਨੀ ਿੈ। 

ਫਸੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਆਫਟਿਮ ਨਾਲ ਫਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿ ੇ
ਫਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਰਿਾਮੰਦੀ ਿਾਰਮ ਅਤੇ ਪਰਫਚਆ ਂਦੇ ਪਿੁੰਚਯੋਗ 
ਸੰਸਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਾਉਣ ਜਾ ਂਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ BSL ਿੀਡੀਓ ਿਨ। ਅਨੁਿਾਦ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

ਸਾਰ ੇਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਸਕੂਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ 
ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? 

16 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਫਿਲੀ 
ਖੁਰਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ 

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫਕਸ਼ੋਰ, ਫਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਿਫਧਆ ਿੋਇਆ 
ਜੋਖਮ ਿੈ ਜਾ ਂਜੋ ਫਕਸ ੇਕਮਿੋਰ ਪ੍ਰਫਤਰੋਧਕਤਾ ਿਾਲੇ ਫਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਫਿ 
ਰਿ ੇਿਨ, ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਿੀ 8 ਿਫ਼ਫਤਆ ਂਦੇ ਿਾਸਲੇ 'ਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀਆ ਂ 
2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਿੁਣ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ 
ਕੋਫਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਫਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਫਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਫਦਨ 
ਤੁਿਾਡੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ 
ਸਕੋਗੇ। 

ਫਜਿੇਂ-ਫਜਿੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਫਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ 
ਇਸ 'ਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਦੇ ਸਮੂਿਾ ਂਨੂੰ ਭਫਿੱਖ 
ਫਿੱਚ ਿੋਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂਫਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ 
ਪਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਤਾ ਂਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫਕਸ ੇਿੀ ਫਕਸ਼ੋਰ ਲਈ ਜੋ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਲੇ 
ਫਦਨ ਆਪਣੀ ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੋਣਗੇ ਫਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਫਿੱਚ ਉਿ ਕੋਈ ਿੀ ਫਕਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਫਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ 
ਦੀ ਿੋ ਜਾਦਂਾ ਿੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਪਸਿਤ ਸਮੱਪਸਆ ਿੈ ਜਾ ਂਉਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 
ਪਦਨ ਪਬਮਾਰ ਿੈ ਤਾ ਂਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?

ਜੇ ਕੋਈ ਫਕਸ਼ੋਰ ਉਸ ਫਦਨ ਫਬਮਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਤਾ ਂਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਿ ਿੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਿੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ।

ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਪਕਵੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨਗੀਆਂ

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
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ਉਿਨਾ ਂਬੱਫਚਆ ਂਨੂੰ ਿਾਲੋ-ਅਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 
ਫਿੱਚ ਪਫਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁੰਝਾ ਫਦੰਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਫਿੱਚ ਮਦਦ ਫਮਲੇਗੀ ਫਕ ਿੇਠਾ ਂਫਦੱਤ ੇਫਿਫਦਆਰਥੀ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾ ਸਕਦ ੇਿਨ:

• ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਿੋ ਜਾਦਂਾ ਿੈ

• ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਫਦਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਿਾਿਰ ਿੈ

• ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿੀ ਫਿੱਚ ਕੋਫਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿੋਈ ਿੈ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਫਕ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣੀ ਿੈ ਜਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਾ ਫਿਆਦਾ ਸਮਾ ਂ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਫਿਅਕਤੀਗਤ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰ ੇਸਿਾਲ 
ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ, ਜੋ 
ਇਨ੍ਾ ਂਬਾਅਦ ਫਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਝਂੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਘਰ ਪਵੱਿ ਪਸੱਪਖਆ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 
ਨਿੀਂ ਜਾਦਂਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 
ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਯੋਗ ਉਮਰ ਸਮੂਿ ਦੇ ਸਾਰ ੇਫਕਸ਼ੋਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਿੀਂ ਜਾਦਂੇ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਨ 
ਿਜੋਂ ਫਜਿੜ ੇਘਰ ਫਿੱਚ ਫਸੱਫਖਆ ਲੈਂਦੇ ਿਨ ਜਾ ਂਸੁਰੱਫਖਅਤ ਫਰਿਾਇਸ਼ 
ਫਿੱਚ ਰਫਿ ਰਿ ੇਿਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ। ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਾ ਂਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ 
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੋਿੇਗੀ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ ਿਰ ਅਗਲੇਰੀ 
ਪਸੱਪਖਆ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਪਵੱਿ ਿੈ, ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਨਿੀਂ, 
ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ 
ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਿਾ।ਂ ਯੋਗ ਉਮਰ ਸਮੂਿ ਦੇ ਸਾਰ ੇਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਿੀਂ ਜਾਦਂੇ ਿਨ, ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਾ ਂਬੱਫਚਆ ਂਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਿੋਿੇਗੀ।

ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਪਕਸੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਿੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ?
ਿਾ।ਂ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਫਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾ ਂ
ਫਿੱਚ ਬੱਫਚਆ ਂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਿੈ।

ਕੀ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਿਾ ਪਕਸੇ 
ਕੋਪਵਡ-19 ਵਾਕ-ਇਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇ ਇਿ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਿੈ? 
ਬਦਫਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਿ ਲਈ ਿਾਕ-ਇਨ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਿਾਕ-ਇਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ?
ਸਾਰ ੇਮਾਫਪਆ,ਂ ਜਾ ਂਫਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਾਫਪਆ ਂਦੀ ਫਿੰਮੇਿਾਰੀ ਿੈ, ਨੂੰ ਰਿਾਮੰਦੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਫਕਿਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿ ਇਿ ਿੈਸਲਾ ਆਪਣੇ 
ਬੱਫਚਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਫਧਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ (ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਫਿੱਚ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਫਪਆ ਂਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਿੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਫਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਫਿੱਚ, ਕੁਝ ਫਕਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਫਸਆਣ ੇਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਕਈ ਿਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਿੁੰਦਾ ਿੈ ਫਕ ਜੇ ਮਾਫਪਆ ਂ
ਨੇ ਰਿਾਮੰਦੀ ਿਾਰਮ ਿਾਪਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਿਾਲੇ ਿੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 
ਫਦਨ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਮਾਫਪਆ ਂਦੀ ਿਬਾਨੀ ਰਿਾਮੰਦੀ 
ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਰ ਸੰਭਿ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਇਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਫਕਫਰਆ ਿੈ ਫਜਸ ਬਾਰੇ ਤਿੁਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਿੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਿੇਗੀ।

ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਕ ਕੋਈ ਪਕਸ਼ੋਰ ਆਿਣੀ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਫਿੱਚ, ਕੁਝ ਫਕਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਫਸਆਣ ੇਿੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮ ਦੇ ਫਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਫਕਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਫਪਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਾ ਂਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਕੋਲ ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ 
ਫਿੱਚ ਮੁਿਾਰਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿੰਮੇਿਾਰ ਿੋਣਗੇ 
ਫਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਿੈ-ਰਿਾਮੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝ ਿੈ (ਇਸ ਨੂੰ 'ਫਗਫਲਕ 
ਸਮਰੱਥਾ' (Gillick competence) ਫਕਿਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ)।

ਇਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਫਕਫਰਆ ਿੈ ਫਜਸ ਬਾਰੇ ਤਿੁਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਿੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਿੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਫਗਫਲਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਰਿਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਰੀ ਫਕਤਾਬ (Green book of immunisation) 
ਪੜ ੍ਸਕਦ ੇਿੋ -  
www.gov.uk/government/publications/consent-the-
green-book-chapter-2.

ਕੀ ਮਾਿੇ ਆਿਣ ੇਬੱਿੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
ਿਾ।ਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਾਿਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਮਾਫਪਆ ਂਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਫਕਸ਼ੋਰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਿਾਿਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਆਪ ਸੂਫਚਤ ਰਿਾਮੰਦੀ 
ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮਾਫਪਆ ਂਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਫਿਲਾ ਂਆਪਣੇ 
ਬੱਫਚਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਫਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂ
ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਫਿਲਾ ਂਰਿਾਮੰਦੀ 'ਤੇ ਸਫਿਮਤੀ ਿੋਿੇ।

ਜੇ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿ੍ਾਿਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਪਕਸ਼ੋਰ ਕੋਲ ਪਗਪਲਕ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਾ ਂਉਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਿੁੰਦਾ ਿੈ, 
ਤਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਅੱਗੇ ਨਿੀਂ ਵਧੇਗਾ।

ਜੇ ਮਾਪਿਆ ਂਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਿੀਂ ਪਦੱਤੀ, ਿਰ ਪਕਸ਼ੋਰ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਿੁੰਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?
ਫਜਿੜ ੇਫਕਸ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝਦ ੇਿਨ ਫਕ ਪ੍ਰਸਤਾਫਿਤ ਪ੍ਰਫਕਫਰਆ ਫਿੱਚ 
ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਫਜਿੇਂ ਫਕ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ
ਿਨ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਫਗਫਲਕ ਸਮਰੱਥਾ' ਫਕਿਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। 

ਜ ੇਮਾਫਪਆ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿਈੋ ਿ,ੈ ਪਰ ਫਕਸ਼ਰੋ ਿਕੈਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਫਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਦੁਆਰਾ ਫਗਫਲਕ 
ਸਮਰੱਥ ਮੰਫਨਆ ਜਾਦਂਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਿੀ ਫਕਸ਼ਰੋ ਨੂੰ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ 

ਇਸ ਸਫਥਤੀ ਫਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮਾਫਪਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਮਾਫਪਆ ਂਅਤੇ ਫਕਸ਼ੋਰ ਫਿਚਕਾਰ ਸਫਿਮਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਲਾਫਂਕ, ਮਾਪ ੇਫਕਸ ੇਫਗਫਲਕ 
ਸਮਰੱਥ ਫਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਫਗਫਲਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਰਿਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਰੀ ਫਕਤਾਬ ਪੜ ੍ਸਕਦ ੇਿੋ -  
www.gov.uk/government/publications/consent-the-
green-book-chapter-2.

http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ ਬਪੱਿਆ ਂਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਿੋਪਵਡ-19) ਟੀਿਾਿਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਿੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ?

ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਿਨ ਜੋ ਿੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ ਲਗਿਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਿਲਾ ਂਸਾਰ ੇਫਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਿੈ ਜੋ ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਫਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਫਦੰਦਾ ਿੈ। 
ਇਸ ਫਿੱਚ ਫਕਸ ੇਿੀ ਫਸਿਤ ਸਮੱਫਸਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਫਿਸਫਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਫਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗਾ ਜੋ ਫਕਸ ੇਫਕਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ Pfizer ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਿਾ ਂਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ ਸਕਦ ੇਿੋ:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation

ਸਾਰ ੇਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾਫਪਆ ਂਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਫਲਆ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਐਲਰਜੀ 
ਅਤੇ ਕੋਫਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਚੰਤਾਿਾ ਂਿਨ।

ਮੈਂ ਸੁਪਣਆ ਿੈ ਪਕ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਅਪਨਯਪਮਤ ਮਾਿਵਾਰੀ 
ਜਾ ਂਅਿਾਨਕ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਿਨ? 
ਮਾਿਿਾਰੀ ਦੀਆ ਂਸਮੱਫਸਆਿਾ ਂਬਿੁਤ ਆਮ ਿਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿੋਰ 
ਛੋਟੀ ਫਮਆਦ ਦੀਆ ਂਫਬਮਾਰੀਆ ਂਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ਿਾਲਾਫਂਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਫੱਸਆ ਿੈ ਫਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਮਿੀਨੇ ਫਿੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਾਿਿਾਰੀ ਫਿੱਚ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਘਨ 
ਫਪਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਫਕ ਇਿ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸੀ। 

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਿਜ੍ਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿ੍ਭਾਪਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਫਕ ਕੋਫਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਮਰਦਾ ਂ
ਜਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਫਿਤ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ। ਫਬ੍ਰਫਟਸ਼ 
ਿਰਟੀਫਲਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ (British Fertility Society) ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ।

ਆਮ  
ਸਵਾਲ

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਵੱਿ ਅਲਕੋਿਲ ਿੁੰਦੀ ਿੈ? 

Pfizer ਕੋਫਿਡ-19 ਟੀਫਕਆ ਂਫਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਕੋਿਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਫਕ 
ਫਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਫਸਫ਼ਾਫਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈਕਸੀਨ ਿੈ। 

ਕੀ ਕੋਪਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਵੱਿ ਿਸ਼ ੂਉਤਿਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ? 

MHRA ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਫਕ ਟੀਫਕਆ ਂਫਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੂਲ ਿਾਲੀ ਕੋਈ 
ਚੀਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂMHRA ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਫਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਫਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਨ।

ਇਿ ਿੀਡੀਓ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦੰਦਾ ਿੈ: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

ਕੀ ਇਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ੍ਾ ਂਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਿੈ ਜੋ ਵੇਗਨ/
ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ, ਮੁਸਪਲਮ ਜਾ ਂਯਿੂਦੀ ਿਨ?

Pfizer ਿੈਕਸੀਨ ਫਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟ ਡੈਰੀਿੇਫਟਿ, ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾ ਂਕੋਈ 
ਅੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਫਬ੍ਰਫਟਸ਼ ਇਸਲਾਫਮਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (British Islamic 
Medical Association) ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਾਇਕ ਗਾਈਡ ਫਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿੈ 
ਜੋ ਫਕ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ: https://britishima.org/
operation-vaccination/hub/.

ਕੀ ਟੀਪਕਆ ਂਪਵੱਿ ਕੋਪਵਡ-19 ਿੈ?

ਨਿੀਂ, ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਫਿੱਚ ਫਜਉਂਦਾ ਿਾਇਰਸ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। 

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
https://www.britishfertilitysociety.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Covid19-Vaccines-FAQ-2.1.pdf
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1387368497517236234
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1387368497517236234
https://britishima.org/operation-vaccination/hub
https://britishima.org/operation-vaccination/hub
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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ ਬਪੱਿਆ ਂਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਿੋਪਵਡ-19) ਟੀਿਾਿਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ, ਤਾ ਂਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਾਮੰਦੀ ਿਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਫਮਲਣਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੈਸਲੇ ਜਾ ਂਕੋਫਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਬੇਚੈਨ ਜਾ ਂਦੁਖੀ ਮਫਿਸੂਸ ਕਰ 
ਰਿ ੇਿੋ, ਤਾ ਂਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ੋ 
www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-
services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-
mental-health-helplines.

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਫਚਆ ਂਲਈ ਕੋਫਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਫਚਆ ਂਲਈ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਜਸ 
ਫਿੱਚ ਇਿ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਫਕ ਇਿ ਫਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੋਫਿਡ-
19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਿੇਠਾ ਂਫਦੱਤ ੇਫਲੰਕ 
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ: COVID-19 vaccination: resources for 
children and young people – GOV.UK (www.gov.uk). 

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
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