ਕੀ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ?
ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
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ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਣੁਿਾਂਸ਼ ਜਾਂ DNA ਵਿਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.

ਮਾਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA (ਜਾਂ
mRNA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। mRNA ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ
ਐਟ
ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ ਖਸਿਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ
ਮੇਰੇ DNA ਨੂੰ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੀ
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ? ਮੇਰੇ
ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ
ਆਣੁਿਾਂਸ਼?

ਕੋਖਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਤੋਂ mRNA ਕਦੇ ਵੀ ਸੈੈੱਲ ਦੇ ਖਨਊਕਲੀਅਸ
ਖਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ – ਖਜੱ ਥੇ ਸਾਡਾ DNA ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਖਕ mRNA ਖਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ
DNA ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ mRNA ਸਾਡੇ ਸੈੈੱਲਾਂ
ਂ ਾਈਮ mRNA ਨੂੰ
ਨੂੰ ਖਸਿਾਉਂਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜ਼
ਤੋੜ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਖਵੱ ਚ ਨਾ ਰਹੇ..

ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ
ਕੋਖਵਡ -19 ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
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ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ
ਨਹੀ ਦੇਂਦ.ੇ

ਕੋਖਵਡ -19 ਟੀਖਕਆ ਖਵੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਖਵੱ ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ
ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਖਜਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਖਸਿਾਉਂਦ ਹਨ ਜੋ ਖਬਲਕਲ ਕੋਖਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ
ਪ੍ਾਏ ਖਗਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਕੇ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA (mRNA) ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਨਕਸਾਨ
ਰਖਹਤ ਆਮ ਜਕਾਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
,ਤਾਂ ਖਕ ਇਹ ਖਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਸ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਖਸੱ ਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਖਵਡ -19
ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਖਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ
ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਨੂੰ ਵਧਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ।
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ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਫਲ ਿਰਗੇ ਹਲਕੇ
ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਤੀਬਰ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਬਹੁਤ
ਦੁਰਲਿੱਭ ਹਨ..

ਤਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖਦਨ ਬਾਅਦ ਖਸਰ ਦਰਦ, ਬਾਂਹ
ਖਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਿਾਰ ਵਰਗੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ
ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱ ਕ
ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹਨ ਖਕ ਟੀਕਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਕੋਖਵਡ -19
ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੰ ਭੀਰ
ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ
ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਚੂੰ ਤਾ ਹੈ.

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੀ ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਖਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਂ
(ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਖਸਸ) ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਬਹਤ ਘੱ ਟ
ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਖਰਆਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ।
ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਸਰੱ ਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹਨ. ਤਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਹਾਨੂੰ 15 ਖਮੂੰ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਖਨਕ ਖਵਿੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ.

ਟੀਖਕਆਂ ਖਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਸਣੀਆਂ ਹਨ .
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ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਵਕਆ ਵਿਿੱ ਚ ਟਰੈਵਕੂੰ ਗ
ਵਚਪਸ, ਭਰਣ ਵਟਸ਼, ਸਰ ਦੇ ਮਾਸ
ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ
ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਅੂੰ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ.

ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਖਕਆ ਖਵੱ ਚ ਮੱ ਿ ਅੂੰ ਸ਼ ਇੱ ਕ ਆਣ ਵਾਂਖਸ਼ਕ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ mRNA ਕਖਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਟੀਖਕਆ ਖਵੱ ਚ ਖਲਖਪ੍ਡ, ਨਮਕ,
ਐਖਸਖਟਕ ਐਖਸਡ (ਖਸਰਕੇ ਖਵੱ ਚ ਮੱ ਿ ਅੂੰ ਸ਼), ਅਤੇ ਿੂੰ ਡ ਵੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਂ ਜਾਨਸਨ (J&J) ਟੀਖਕਆ ਖਵੱ ਚ, ਮੱ ਿ ਅੂੰ ਸ਼ ਇੱ ਕ ਆਮ ਜ ਕਾਮ
ਜੌ ਹਨਸਨ ਐ ਡ
ਦਾ ਸੋਖਧਆ ਖਗਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈ , ਜੋ ਖਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਬੂੰ ਨ ਸਕਦਾ।
mRNA ਤਹਾਡੇ ਸੈੈੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਲਾਗ
ਤੋਂ ਖਕਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਾਉਦੀ ਹੈ । J&J ਟੀਕੇ ਖਵੱ ਚ ਸਖਥਰਾਂਕ (ਨਮਕ,
ਅਲਕੋਹਲ, ਪ੍ੌਲੀਸਰਬੇਟ 80, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋ ਖਰਕ ਐਖਸਡ) ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ
ਐਖਸਡ ਵੀ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਟੀਖਕਆ ਖਵੱ ਚ ਆਲ ਖਚਪ੍ਸ ਦੇ ਔਸਤ ਬੈਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਘਟਕ ਹੂੰ ਦੇ
ਹਨ!
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ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਰੂੰ ਗ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਮਰਣ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਘਿੱ ਟ ਕਰੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਖਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖਕ
ਕੋਖਵਡ ਟੀਕੇ ਕਾਲੇ , ਦੇਸੀ,
ਅਤੇ ਰੂੰ ਗ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ?

ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਖਕਆ ਦੇ ਖਵਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ, ਕਾਰਕੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ , ਮਲ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰੂੰ ਗ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਖਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖਨਰੂੰ ਤਰ
ਨਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂੰ ਕੇ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ,
ਕੋਖਵਡ -19 ਟੀਖਕਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਾਂ ਖਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੱਿਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਵਖਭੂੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ
ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਗਰੱ ਪ੍ਾਂ ਖਵੱ ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰੱ ਖਿਅਤ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲੇ , ਜੱ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਲਾਤੀਨੀ, ਅਤੇ ਪ੍ੈਸੀਖਫਕ
ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੇ ਖਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਖਵੱ ਚ ਕੋਖਵਡ -19
ਤੋਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਖਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਮਖਹਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੋਣ ਗੇ ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਰੱ ਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ.

ਕਲੀਖਨਕੀ ਪ੍ਰਿਾਂ: ਖਕਸ ਨੇ ਭਾਗ ਖਲਆ?
ਫਾਈਜ਼ਰ
ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਕਸਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਖਕਆ ਦੇ ਖਵਕਾਸ ਖਵੱ ਚ ਰੂੰ ਗ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਖਮਕਾ ਖਨਭਾਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਾ.
ਖਕਜ਼ਮੇਕੀਆ ਕੋਰਬੇਟ , ਇੱ ਕ ਕਾਲੇ ਖਵਖਗਆਨੀ,ਨੇ
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਿੋਜ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਇੂੰ ਸਟੀਖਚਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਸਰੋਤ
ਕੋਖਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਤਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ :
kingcounty.gov/vaccine
ਕੋਖਵਡ -19 ਸੂੰ ਭਾਲ, ਟੈਸਖਟੂੰ ਗ, ਅਲਖਹਦਗੀ/ਕਆਰਟੀਨਾਈਨ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:
KingCounty.gov/covid/punjabi
ਕੋਖਵਡ -19 ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਖਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੈਅ-ਮਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਵਾਸਤੇ, ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

