ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ: (Johnson & Johnson)
COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਖ਼ਮ
ਸਿੰ ਗਲ-ਖੁਰਾਕ Johnson & Johnson COVID-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋ ਣ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਟੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਖਮ

ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ, COVID-19
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ
FDA ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ । ਇਹ ਟੀਕਾ ਮਾਸਪੇ ਸ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱ ਕੋ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ।

• ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ: ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ ਹਾ ‘ਤੇ
ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ-ਦਰਦ, ਬਹੁ ਤ ਥੱ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ,
ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰ ਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ : ਇੱ ਕ ਵਿਰਲੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਗੰ ਭੀਰ
ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ (ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਜ, ਤੇ ਜ਼
ਧੜਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਧੱ ਫੜ, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ , ਕਮਜ਼ੋ ਰੀ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਕੁਝ ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟ�ੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ : ਦਿਮਾਗ, ਪੇ ਟ ਅਤੇ ਲੱ ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ; ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇ ਂ ਪੱ ਧਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਰਲੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ Johnson &
Johnson COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਏ ਸਨ, ਲੱ ਛਣ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ
ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇ ਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਲੱ ਤ
ਦੀ ਸੋ ਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੇ ਟ ਦਰਦ, ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝਰੀਟ
ਲੱ ਗਣੀ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ ਹਾ ਤੋ ਂ ਪਰੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਛੋ ਟੇ-ਛੋ ਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚਟਾਕ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ/ਤੁਸੀਂ:
• ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ
• ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ
• ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
• ਪ੍ਰਤਿਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ , ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ
• ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ :

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ
ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੋ ਈ ਸੀ: ਰੀਕੋ ਬੀਨੈ ਂਟ, SARS-CoV-2
ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਲਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈ ਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਅਯੋ ਗ ਐਡਿਨੋ ਵਾਇਰਸ ਟਾਈਪ 26, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ
ਮੋ ਨੋਹਾਈਡ੍ ਰੇ ਟ, ਟ੍ਰਿਸੋ ਡਿਅਮ ਸਿਟ੍ਰੇ ਟ ਡੀਹਾਈਡ੍ ਰੇ ਟ, ਈਥਾਨੋ ਲ,
2-ਹਾਈਡ੍ ਰੋ ਕਸਾਈਪ੍ਰੋ ਪਾਈਲ-β-ਸਾਈਕਲੋ ਡੈ ਕਸਟ੍ਰਿ ਨ
(HBCD), ਪੋ ਲੀਸੋ ਰਬੇ ਟ-80, ਸੋ ਡੀਅਮ ਕਲੋ ਰਾਈਡ।

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਖ ਵਿੱ ਚ, ਦੇ ਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਕਰਕੇ
ਬਿਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ ।
COVID-19 ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ ।

COVID-19 ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਵਿਕਲਪ

ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋ ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਆਰੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਗਾ। COVID-19 ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ।

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

www.janssencovid19vaccine.com ‘ਤੇ ਜਾਓ
www.cdc.gov/coronavirus ਜਾਂ
1-800-565-4008 ਜਾਂ (908) 455-9922 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ FDA ਦੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਤੋ ਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਅਪ੍ਰੈ ਲ 2021 • © 2021, ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਔਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ

