
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ
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ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਿਿਧਡ-19 
ਿਿਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਧਿਆ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਿ ਿਧਿਡ-19 ਟੀਧਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 
ਜੋਿਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਿਤੇ ਿਿ ਹਨ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਿਧਿਡ-19 ਿਿਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਧਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧਿਡ-19 ਤੋ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ FDA ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਧਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਿਸੀਨ 'ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਕੁਝ ਧਵਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਧਵਡ -19  ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਧਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪਰਰਤੀਧਕਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
• ਕੁਝ ਧਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਧਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 

ਨਹੀਂ ਧਮਲੇਗੀ।
• ਕੁਝ ਧਵਅਕਤੀ ਧਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਧਵਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਧਵਡ -19 ਟੀਧਕਆਂ 

ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
• ਅਸੀਂ ਧਸਫ਼ਾਧਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹਨਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਧਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਧਵਕਲਪਾਂ 'ਤੇ 

ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਿਸੀਨ ਪਰਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁਰੱਧਖਆ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਧਵੱਚ 
ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਧਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਧਵੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਜਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ 
ਪਰਰਭਾਵ ਕੁਝ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਿਮ
ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਿਧਿਡ-19 ਿਿਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੋਿਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਿਮਾਂ 
ਤੋਂ ਿਿ ਹਨ। ਜੋਿਮਾਂ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ: ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ (ਧਦਮਾਗ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਧਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਧਹਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਧਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਕੋਧਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਧਮਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਧਵੱਚ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਧਵਕਧਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਲੱਛਣ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਦੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਧਵੱਚ; 30 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਧਰਪੋਰਧਟੰਗ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼,   ਛਾਤੀ ਧਵੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਧਵੱਚ ਸੋਜ, 
ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਧਵੱਚ ਦਰਦ, ਗੰਭੀਰ ਧਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੇ 
ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਧਆਨ ਧਦਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 
ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

• ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਰਤੀਧਕਰਆ: ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਧਕ ਵੈਕਸੀਨ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ 
ਪਰਰਤੀਧਕਰਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਧਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਧਵੱਚ ਸੋਜ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਸਰੀਰ ਧਵੱਚ  ਧੱਫੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ), ਜੋ ਧਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ 'ਤੇ  ਕੁਝ ਧਮੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ  ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਰਤੀਧਕਰਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਧਵੱਚ ਜਾਓ।
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• ਦੁਰਲੱਭ ਗੁਇਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਧਸੰਡਰੋਮ: ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਇਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਧਸੰਡਰੋਮ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਇਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਇੱਕ ਧਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਧਮਊਨ ਧਸਸਟਮ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱਚ, ਅਧਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਇਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਧਸੰਡਰੋਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ 
ਜੌਨਸਨ ਕੋਧਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਧਵੱਚ, ਧਜਨਹਰਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਧਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਧਵੱਚ ਫੈਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਰਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਿਰਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਰਤੀਧਕਰਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ 
ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰਰਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਰਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਬੂਸਟਰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਧਵਰੁੱਧ ਪਰਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਧਹੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਧਕ ਇੱਕ ਧਵਅਕਤੀ ਧਕਸੇ ਧਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗ 
ਦੇ ਧਵਰੁੱਧ ਸਰਵੋਤਮ ਪਰਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਧਵਡ -19 ਦੇ ਧਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਧਖਆ ਨੂੰ 
ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਧਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਫੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। 
ਅੱਪਡੇਟ ਬੂਸਟਰ (ਬਾਇਵੈਲੇਂਟ) ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Pfizer ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਯੋਗਤਾ 
ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਧਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਧਟਡ ਬੂਸਟਰ (ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ) ਖੁਰਾਕ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਰਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ J&J ਬੂਸਟਰ (ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ) ਖੁਰਾਕ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CDPH ਦਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਟਾਈਧਮੰਗ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ 
ਦੇਖੋ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ CDPH ਕੋਧਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰ

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਿੋਿਧਡ-19 
ਿੈਿਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ
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