
 ਆਪਣ ੇ

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਪਜਹਲਾ 
ਕੋਜਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ

 nhs.uk/CovidVaccine 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣ ੋ

 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ  
 ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ  
 ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਕੋਵਿਡ-19 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
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ਸਮੱਗਰੀ

ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ?

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜਕਆ ਂਤੋਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਜਿਧੀਆ ਂ'ਤੇ ਿਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜ ੇਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਜਿਆ ਕਰੇਗਾ? 

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

Coronavirus Yellow Card (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਯੈਲੋ 
ਕਾਰਡ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਸਮੇਤ ਆਪਣ ੇ
ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿੇਰਵਿਆ ਂਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾ ਂYellow Card (ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ) 
ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਿੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆ ਂਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਦ ੇਹੋ।

ਮਾਹਰਾ ਂਦ ੇਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦ ੇਸਮੂਹ ਨੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ NHS 
ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ੇਜਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ 
ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਿਧੇਰ ੇਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜੋਿਮ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇ
ਸਾਰ ੇਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ

 ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ? 
ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਟੀਜਕਆ ਂਤੋਂ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਹਨਾ ਂਜਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਹਲਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਹਰ ਜਕਸ ੇਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਜਂਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਜਿਆ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਸੁਰੱਜਿਆ ਜਮਲੇਗੀ।

ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਿੱਡੇ ਅਵਧਐਨਾ ਂਦੀ 
ਵਿਸਵਤਰਿਤ ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਵਸਨਜ਼ ਅਤੇ 
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (MHRA) 
ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮਾ ਂਦੇ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। 
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ਪਵਹਲੇ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ ਵਦਨਾ ਂਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ●  ਬਾਹਂ ਜਿੱਚ ਜਜਥ ੇਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥ ੇਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ, 
ਭਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

 ● ਥੱਜਕਆ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

 ● ਜਸਰ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ ਂਅਤੇ ਠੰਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦ ੋਜਦਨਾ ਂਲਈ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾ ਂਦ ੇਨਾਲ 
ਫਲੂ ਿਰਗ ੇਲੱਛਣ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ ਹੈ (ਪੰਨਾ 5 'ਤ ੇ
ਸਲਾਹ ਦੇਿ)ੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਜਬਹਤਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ 
ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਆਮ ਿੁਰਾਕ (ਪੈਕੇਜਜੰਗ ਜਿੱਚ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ)ੋ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਉਸ ੇਪਾਸ ੇਦੀ ਬਾਹਂ ਜਾ ਂਕੱਛ ਜਿੱਚ ਸੁੱਜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂ
ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਂਹਨ, ਜਜਸ ਪਾਸ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਜਦਨਾ ਂ
ਤੱਕ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ ੇਇਹ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਮਲੋ। ਜ ੇਟੀਕੇ ਦ ੇਕੁਝ ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ 
ਜਨਯਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਦ ੇਲਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਜ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਜਹੰਦ ੇਹਨ। ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਜਿਗੜਦ ੇਜਾਪਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਜ ੇਤੁਸੀਂ ਜਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂNHS 
111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਦੱਸ ੋ(ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਜਦਿਾਓ) ਤਾ ਂਜ ੋਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਜਕਆ ਂਅਤੇ 
ਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਸ਼ੱਕੀ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ Coronavirus Yellow Card (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ) ਦੀ 
ਿੋਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂYellow Card (ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ) ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਨਾ 2ਦੇਿ)ੋ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਜਿੱਚ AstraZeneca (AZ) ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੂਨ ਦ ੇ
ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿੂਨ ਿਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਆਦਾ 
ਜਿਰਲੀ ਸਮੱਜਸਆ ਬਾਰ ੇਜਰਪੋਰਟਾ ਂਆਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸਮੀਜਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਜੋਿਮ ਦ ੇਕਾਰਕ ਹਾਲੇ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਅਤੇ ਮੌਤ ਦ ੇਉੱਚ ਜੋਿਮ 
ਦ ੇਕਾਰਨ, MHRA, ਜਿਸ਼ਿ ਜਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਜਸਨਜ਼ 
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਸੱਟਾ ਕੱਜਢਆ ਹੈ ਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਪੱਿ 
ਜਿੱਚ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਨ? 

ਸਾਰ ੇਕੋਿੀਡ-19 ਟੀਕੇ ਇਕੋ ਜਜਹ ੇਨਹੀਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪਜਹਲੀ ਿੁਰਾਕ 
'ਤ ੇਿਧੇਰ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਦੂਸਰ ੇਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ 'ਤ ੇਿਧੇਰ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਇੱਕੋ ਜਜਹ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਹਾਲੇ ਿੀ ਜਸਰਫ ਇਕ ਜਾ ਂਦ ੋਜਦਨ ਤਕ ਰਜਹਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਲਗਭਗ 4 ਵਦਨਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਵਤਆ ਂ
ਬਾਅਦ ਤਕ ਹਠੇ ਵਦਵੱਤਆ ਂਵਿਚੱੋਂ ਵਕਸ ੇਨੂੰ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਰਤੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

 ●  ਇੱਕ ਨਿਾ,ਂ ਗੰਭੀਰ ਜਸਰਦਰਦ ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਆਮ ਦਰਦ-ਜਨਿਾਰਕਾ ਂਤੋਂ 
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 

 ●  ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਜਸਰਦਰਦ ਜ ੋਜਕ ਲੇਟਣ ਜਾ ਂਝੁਕਣ 'ਤ ੇਬਦਤਰ 
ਮਜਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਜਸਆਿਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ  
– ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀ
– ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ,  
– ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਨੀਂਦਰਾਪਣ ਜਾ ਂਦੌਰੇ

 ●  ਨਿਾ,ਂ ਅਣਜਾਣ ਸੂਈਆ ਂਚੁੱਭਣਾ, ਝਰੀਟਾ ਂਜਾ ਂਿੂਨ ਿਗਣਾ

 ●  ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ, ਛਾਤੀ ਜਿੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾ ਂਦੀ ਸੋਜ ਜਾ ਂਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ 
ਜਿੱਚ ਦਰਦ
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 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵਕਆ ਂਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਜਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਹੋ ਜਗਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ੇਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ:

 ● ਨਿੀਂ ਜਨਰੰਤਰ ਿੰਘ

 ● ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ

 ●  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਜਾ ਂਸੁੰਘਣ ਦ ੇਆਮ ਅਜਹਸਾਸ ਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾ ਂ
ਇਸਦਾ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਅਨੋਸਮੀਆ)।

ਹਾਲਾਜਂਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਇੱਕ ਜਾ ਂਦ ੋਜਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਜਿਡ ਦ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ 
ਤੱਕ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਘਰ ਰਹ ੋਅਤੇ ਜਾਚਂ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

 ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ'ਤ ੇਿਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜਾ  
 ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਜਜੰਨਾ ਜਚਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਗਤੀਜਿਧੀਆ ਂਨੂੰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਹਨ। 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਮੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਜਹਸੂਸ 
ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ 
ਜਾ ਂਡ੍ਾਇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦ ੇ
ਜਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਬਾਰ ੇਇੱਕ 
ਜਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਸੁਰੱਜਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ੇਟੀਕੇ 
ਦੀਆ ਂਦੋਿਾ ਂਿੁਰਾਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।
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 ਜ ੇਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਮੈਂ ਠੀਕ  
 ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਜਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਟੀਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤਕ 
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹ ੇ
ਹੋ, ਕੋਜਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾ ਂਕੋਜਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ 
ਪਾਜਜ਼ਜਟਿ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦ ੇ4 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਜਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੇਗਾ? 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਜ ੋਕੋਜਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਜਦਿਾਇਆ ਜਗਆ ਹ ੈਜਕ ਉਹ 
ਤਹੁਾਡੀ ਕੋਜਿਡ-19 ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਣੋ ਦ ੇਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ 
ਟੀਕੇ ਦਾ 20,000 ਤੋਂ ਿਧੱ ਲੋਕਾ ਂਜਿਚੱ ਟਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਕਈਆ ਂਨੂੰ 
ਕਈ ਿਿੱ-ਿਿੱ ਦੇਸ਼ਾ ਂਜਿਚੱ ਿੀ ਿਰਜਤਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤ ੇ
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾ ਂਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕੋਜਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ  
 ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦ ੇਹਾ ਂਜਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 
ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ ਜਕੰਨਾ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖੋ। ਜ ੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ 
ਭੱੁਲੋ।

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.
COVID-19 immunisation



 ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਕੋਜਿਡ-19 ਨੱਕ ਜਾ ਂਮੂੰਹ ਜਿੱਚੋਂ ਜਨਕਲੀਆ ਂਸਾਹ ਦੀਆ ਂਬੂੰਦਾ ਂਰਾਹੀਂ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੋਲਦ ੇਜਾ ਂਿੰਘਦ ੇਸਮੇਂ। ਦੂਜਸ਼ਤ ਿਸਤੂਆ ਂਅਤੇ 
ਸਤਹਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਿਾ,ਂ 
ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿ:ੋ  
nhs.uk/CoronavirusVaccination
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ਜਾ ਂ0300 123 1002 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

 ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਵਖਆ  
 ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। 

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਸਵਹਕਰਮੀਆ ਂਦੀ 
ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੇ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 ● ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
 ● ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ
 ● ਆਪਣੇ ਹਥੱ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਧਣੋ ੇ
 ● ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਖੜਕੀਆ ਂਖੋਲੋ੍
 ●  www.gov.uk/coronavirus 'ਤ ੇਵਦੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
http://www.healthpublications.gov.uk
http://www.gov.uk/coronavirus

