ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ: Pfizer COVID-19 ਦੇ

ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਖਮ

ਟੀਕੇ

ਦੋ -ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋ ਣ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ FDA ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ FDA
ਦੁਆਰਾ 12 ਤੋ ਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਕਾ ਦੋ -ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ , ਜੋ ਤਿੰ ਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ‘ਤੇ
ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਪੇ ਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੰ ਜੈ ਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੱ ਕ ਤਿੰ ਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰ ਤਰਾਲ ਤੇ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਹੋ ਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਦੇ ਹੋ ਏ
ਵੇ ਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਟੀਕਾ ਲਗਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ 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।

ਇਸ ਟੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਖਮ

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੋ ਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜੋ ਖਮ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋ ਖਮਾਂ ਤੋ ਂ ਕਿਤੇ ਵੱ ਧ ਹਨ:
• ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ: 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। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ।
• ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈ ਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ: ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈ ਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਸ
ਹੋ ਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋ ਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਪੈ ਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਅਤੇ ਤੇ ਜ਼ ਧੜਕਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਜਾਂ ਦਿਲ ਧੜ-ਧੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਣ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ 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 ਕਾੱਲ ਕਰੋ ।

ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋ ਣ ਹੈ । ਕੋ ਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫਾਈਜ਼ਰ: ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ , ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਯੋ ਐਨਟੇ ਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ, mRNA ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਣਾ, ਜਾਂ 1-800-438-1985 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ।
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