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COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੁਖੱਿਆ ਦਾ ਇਕੱ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ


ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਨ੍੍ਹ ਾਂ ਨੂ੍ੰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍੍ਹ ਾਂ ਨੂ੍ੰ ਗਰਭਵਤੀ ਨ੍ਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ੍ਾਲੋਂ  ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ
• ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਵਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਰੈ 
• ਖੂਨ ਵਵਹਣ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ
• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਡਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ
• ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ
• ਮੌਤ


ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ੍ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਰੂਣ ਨੰੂ੍ COVID-19 ਦੇ ਖਵਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਬੂਸਤਰ ਸ਼ਾਟ 
ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਚਾਓ


COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਨ
ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ। COVID-19 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਿਾਂ COVID-19 ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ 
ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।


ਵੈਕਸੀਨ ਵਤੰਨੇ ਵਤਮਾਹੀਆਂ ਵਵੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।


COVID-19 ਦਾ ਵਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋ।


COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ
• ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ COVID-19


ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ।
• ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਗਰਭ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਰੂਣ ਵਵੱਚ


ਐਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਿਨਮ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਲੱਖਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਇਆ


ਵਗਆ ਹੈ।
• ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹਨ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


• ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ MyTurn.ca.gov 'ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ


ੂ ੰ 


ਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ 


ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ


ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਲਈ CDPH ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ
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