
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ:  ਮੋਡਰਨਾ ਿਧਿਡ-19 ਿਿਸੀਨ 
(ਸਪ੍ਾਈਿਿਿਸ) ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਧਿਆ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਿ ਿਧਿਡ-19 ਟੀਧਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨਾਲ ਧਿਤੇ ਿਿ 

ਹਨ। ਮੋਡਰਨਾ  ਿਿਸੀਨ ਿਧਿਡ-19 ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੇ ਫਾਇਧਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਤਹਾਨੰ  ਿਧਿਡ-19 ਹੋਣ  ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਿਸੀਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨਾ ਤਹਾਡੀ  ਮਰਜੀ ਹੈ।

ੁ ੋ ੋਂ ੱ

ੈ ੋ ੂ ੁ ੂ ੋ

ੈ ੁ

ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਬਾਰੇੈ
ਇਹ ਟੀਕਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਕਾਂ ਲਈ FDA ਦਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਲ 6 
ਮਹੀਗਨਆਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਕਾਂ ਲਈ FDA ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਗਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ 
ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਗਤਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਗਵੱਚ ਗਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਗਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ੋ ੁ ੍ਹ ੂ
ੋ

ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇੈ
ਇਹ ਟੀਕਾ ਗੰਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਗਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਗਵਡ-19 ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਗਆ ਹੈ।ੂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਿਸੀਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਹੈੈ
ਤਹਾਡੇ ਕਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਗਕ ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਦੇ ਗਵਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਗਰਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਗਵੱਚ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਗਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਗਵੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਜਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਝ ਗਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ੁ ੁ ੁ

ੁ ੂ ੇ

ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਿਮ
ਹਾਲਾਂਗਕ ਕੋਗਵਡ-19  ਵੈਕਸੀਨ ਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੋਖਮਾਂ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ੈ
ੈ

 • ਦਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਗਰਿਆ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗਕ ਵੈਕਸੀਨ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਗਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਾਹ ਲਣ ਗਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲ ਗਵੱਚ ਸੋਜ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਤਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਗਵੱਚ  ਧੱਫੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, 
ਕਮਜ਼ਰੀ), ਜੋ ਗਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲਣ 'ਤੇ  ਕਝ ਗਮੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ  ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਗਰਿਆ ਦਾ 
ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ।

ੁ
ੈ ੇ ੁ ੇ

ੋ ੈ ੁ ੁ ੂ
ੁ

 • ਦਰਲੱਭ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਗਟਸ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਗਟਸ: ਮੋਡਰਨਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਇਗਟਸ ਅਤੇ 
ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਗਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲ ਸਾਹਮਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਚੋਂ ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਗਲਆਂ ਗਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ 
ਮਰਦ, ਨਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਸਨ ਗਜਨਾਂ ਨ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਗਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਗਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਤਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਦੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਇਗਟਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਗਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਛਾਤੀ ਗਵੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲਣ ਗਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼,  ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ  ਗਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ, 
ਭੜਕਣਾ, ਜਾਂ ਧੜਕਣ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ੁ
ੇ ੇ ੱ

ੌ ੍ਹ ੇ ੂ
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ੁ ੂ ੁ ੁ ੂ
ੈ ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਿਰਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਗਰਿਆ ਦਾ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ 
ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣ ਗਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰ ਕਾਲ 
ਕਰੋ।

ੁ ੂ ੁ ੁ
ੁ ੂ ੂ ੇ ੂ

ੋ ੈ
ੈ
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ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੇ ਿਧਿਲਪ੍
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਨਾ ਗਮਲਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਗਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਗੀ। ਕੋਗਵਡ-19  
ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Pfizer ਕੋਗਵਡ-19  (Comirnaty) ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣ ਗਵਕਲਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।

੍ਰ ੁ ੂ ੁ ੇ
ੂ ੍ਹ ੇ

ੋ

ਬੂਸਟਰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਗਵਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ 
ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਹੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗਕ ਇੱਕ ਗਵਅਕਤੀ ਗਕਸੇ ਗਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗ ਦੇ ਗਵਰੁੱਧ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਗਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਗਖਆ ਨੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਬਹਾਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਗਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਫੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਮਆਰਐਨਏ ਟੀਕੇ, ਮੋਡਰਨਾ ਸਮੇਤ, ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 
ਲਕਾਂ ਦਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਕਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਬਨਾਂ। (ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 
mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ।) ਗਪਛਲ ਬੂਸਟਰ ਮੋਨਵੇਲਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ਸਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਕ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਟਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ:

ੁ

ੂ ੂ ੂ

ੋ ੁ ੍ਰ ੍ਰ
ੇ ੋ ੈਂ ੍ਰ ੇ

੍ਰ ੇ

 • 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਧਿਅਿਤੀ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬੂਸਟਰ (ਮੋਨਵੈਲਟ) ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਗਟਡ ਬੂਸਟਰ (ਬਾਈਵੈਲਟ) ਖੁਰਾਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ੂ ੍ਰ ੋ ੈਂ
ੈਂ ੍ਰ

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CDPH ਦਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਟਾਈਗਮੰਗ ਉਮਰ ਅਨਸਾਰ ਦੇਖੋ।

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ CDPH ਕੋਗਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ੁ

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ:  ਮੋਡਰਨਾ ਿੋਧਿਡ-19 ਿੈਿਸੀਨ 
(ਸਪ੍ਾਈਿਿੈਿਸ) ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Pfizer-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--pa.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Pfizer-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--pa.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
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