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ਤੋੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਫਾਈਜ਼ਰ ਿਧਿਡ-19 ਿਿਸੀਨ (ਿੌਮੀਰਨਟੀ) ਦੇ 
ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਧਿਆ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਿ ਿਧਿਡ-19 ਟੀਧਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨਾਲ ਧਿਤੇ ਿਿ 
ਹਨ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਿਧਿਡ-19  ਿਿਸੀਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੇ ਫਾਇਧਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਤਹਾਨੰ ਿਧਿਡ-19 ਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਿਸੀਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨਾ ਤਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਬਾਰੇੈ
ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਕਾਂ ਲਈ FDA ਦਆਰਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਦਤੋੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਲ 6 
ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੋੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਕਾਂ ਲਈ FDA ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋੋਂ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਅਤੋੇ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਕਾਂ ਨੰ 
ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਦਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਤੋੰਨ ਤੋੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਦਤੋਆਂ ਦੇ ਅੰਤੋਰ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੋੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋੱਕ ਦੀ ਦਤੋੰਨ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਦਤੋੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਹਲੀ ਤੋੋਂ ਦਤੋੰਨ ਹਫ਼ਦਤੋਆਂ ਬਾਅਦ ਦਦਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਜੀ ਤੋੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੋੇ ਬਾਅਦ ਦਦਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਟੀਕਾ ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਪੱਟ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇੈ
ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤੋਾਲ ਦਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੋੇ ਮੌਤੋ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ। ੂ

ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਿਿਸੀਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਹੈੁ ੈ
ਤੋਹਾਡੇ ਕਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਸੰਕੇਤੋ ਹਨ ਦਕ ਤੋਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦਵਰੁੱਧ ਪਤੋੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੋੀ ਬਣਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਤੋੀਦਰਿਆ, ਦਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਵੱਚ ਦਰਦ, ਮਤੋਲੀ, ਜਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਝ ਦਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਇਸ ਿਿਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਿਮੈ
ਹਾਲਾਂਧਿ ਿਧਿਡ-19 ਿਿਸੀਨ ਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋਿਮ ਹਨ, ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਤੋਂ ਿਿ ਹਨ। ਜੋਿਮਾਂ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ੋ ੈ ੈ ੱ

• ਦਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਤੋੀਦਰਿਆ: ਬਹੁਤੋ ਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦਕ ਵੈਕਸੀਨ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਤੋੀਦਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਾਹ ਲਣ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦਚਹਰੇ ਅਤੋੇ ਗਲ ਦਵੱਚ ਸੋਜ, ਤੋੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਤੋਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱਚ ਖਰਾਬ ਧੱਫੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, 
ਕਮਜ਼ਰੀ), ਜੋ ਦਕ ਆਮ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਕਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਲਣ ਤੋੋਂ ਕਝ ਦਮੰਟ ਅਤੋੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ  ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਨੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ 
ਪਤੋੀਦਰਿਆ ਦਾ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ 9-1-1 'ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤੋਾਲ ਜਾਓ।
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• ਦਰਲੱਭ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਦਟਸ ਅਤੋੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਦਟਸ: ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਦਟਸ ਅਤੋੇ 
ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਦਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤੋ ਘੱਟ ਮਾਮਲ ਸਾਹਮਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਜ਼ਆਦਾਤੋਰ ਦਰਪੋਰਟ ਕੀਤੋੇ ਗਏ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ 
ਮਰਦ, ਨਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਸਨ ਦਜਨਾਂ ਨ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੋੇ ਛਾਤੋੀ ਦਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਦਰਪੋਰਟ ਕੀਤੋੀ। ਜਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੋਾ ਤੋਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੋੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ  ਉਹਨਾਂ  ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਵੱਚ  ਤੋਰੰਤੋ ਸੁਧਾਰ ਨੰ ਦੇਦਖਆ 
ਦਗਆ। ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਨੰ ਛਾਤੋੀ ਦਵੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਦਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਤੋੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਭੜਕਣਾ, ਜਾਂ ਧੜਕਣ) ਸਮੇਤੋ 
ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਦਟਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਦਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਾਂ ਤੋਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਤਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨਭਿ ਿਰਦੇ ਹੋੁ ੁ
ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਨੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਤੋੀਦਰਿਆ ਦਾ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ 9-1-1 ‘ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤੋਾਲ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ 
ਤੋਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਤੋਹਾਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਜਾਂ ਆਪਣ ਦਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ 
ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ੁ ੂ ੍ਰ ੁ
ੁ ੁ ੂ ੂ ੇ
ੂ

ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੇ ਧਿਿਲਪ੍
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਪਤੋ ਕਰਨਾ ਤੋਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੋੇ ਇਸ ਨੰ ਨਾ ਦਮਲਣ ਨਾਲ ਤੋਹਾਡੀ ਦਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲਗੀ। ਕੋਦਵਡ-19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਡਰਨਾ ਕੋਦਵਡ-19 (Spikevax) ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਭਾਂ ਅਤੋੇ 
ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਤੋੱਥਸ਼ੀਟ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣ ਦਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।
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ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੋੇ ਜਾਰੀ
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Moderna-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--pa.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Moderna-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--pa.pdf


ਬੂਸਟਰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰਤੋੀ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਦਬਮਾਰੀ ਅਤੋੇ ਲਾਗ ਦੇ ਦਵਰੁੱਧ ਪਤੋੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੋੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਜ਼ਆਦਾਤੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ 
ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦਹੱਸਾ ਹੈ ਤੋਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦਕ ਇੱਕ ਦਵਅਕਤੋੀ ਦਕਸੇ ਦਬਮਾਰੀ ਤੋੋਂ ਲਾਗ ਦੇ ਦਵਰੁੱਧ ਸਰਵੋਤੋਮ ਪਤੋੀਰੋਧਕ 
ਸ਼ਕਤੋੀ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਦਵਡ-19 ਦੇ ਦਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਦਖਆ ਨੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਤੋੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੋੀ ਨੰ ਬਹਾਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। mRNA ਟੀਕੇ, Pfizer ਸਮੇਤੋ, ਪਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਪਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਕਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੋੇ ਦਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਕਾਂ ਦਆਰਾ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਰਤੋੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, । (ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ mRNA 
ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਡਰਨਾ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ।) ਦਪਛਲ ਬੂਸਟਰ ਮੋਨਵੇਲਟ ਸਨ ਅਤੋੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਸਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਕ ਅੱਪਡੇਟ 
ਕੀਤੋੇ ਬੂਸਟਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੋੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਟਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋੋਂ ਤੋਾਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗਤੋਾ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ੁ ੍ਰ
੍ਰ

ੂ ੂ ੍ਰ ੂ
੍ਰ ੍ਰ

ੋ ੁ
ੇ ੋ ੈਂ ੍ਰ ੇ

੍ਰ ੇ
• 5 ਸਾਲ ਅਤੋੇ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਵਅਕਤੋੀ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਮਰੀ ਲੜੀਜਾਂ ਸਭ ਤੋੋਂ ਤੋਾਜ਼ਾ ਬੂਸਟਰ (ਮੋਨਵੈਲਟ) ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 

ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੋਾ ਬੂਸਟਰ (ਬਾਈਵੈਲਟ) ਖੁਰਾਕ ਪਾਪਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੂ ੍ਰ ੋ ੈਂ
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ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਤੋਰਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਅਨਸਾਰ CDPH ਦਾ ਕੋਦਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਈਦਮੰਗ ਦੇਖੋ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ CDPH ਕੋਦਵਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੋੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਤੋੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੋਧਿਡ-19 ਿੈਿਸੀਨ (ਿੌਮੀਰਨੈਟੀ) ਦੇ 
ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ
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