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COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।1 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਹੈ 
ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂCOVID-19 ਤੋ ਸੰਕਰਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ ਜੋ COVID-19 ਤੋ ਸੰਕਰਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਜਵਂੇ ਜਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪੈ੍ਸ਼ਰ, ਖੂਨ ਵਜਹਣ ਦੀਆਂ 
ਜਬਮਾਰੀਆਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਤੰਨ COVID-19 ਦੇ ਟੀਜਕਆਂ ਜਵੱਚਂੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Get the Facts on Vaccines (ਟੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰੋ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ COVID-19 ਤੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਲੀਆ ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ ਜਕ ਟੀਕਾ ਲਗੇ ਹੋਏ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ ਗਰਭ ਜਵੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਬੱਚਾ ਪਜਹਲੇ ਜਦਨ ਤਂੋ ਕੁਝ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।2 

COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ 
ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਤੀਰੋਧਕ 
ਪ੍ਤੀਜਕ੍ਆ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੁਰੱਜਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਜਕਆਂ ਜਵੱਚ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਨੰੂ COVID-19 ਜਬਮਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਤੰਨਂੋ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ3।3 

COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
CDC ਨੇ 35,000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਪਜਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਕ ਇਿ ਟੀਕੇ ਜਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਾਜਣਆ 
ਜਗਆ ਿੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਖੋਿਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਿੰਤਾ ਨਿੀਂ ਜਮਲੀ ਿੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖਵਚਾਰ
ਜਜਵਂੇ ਜਕ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,  ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਜਵੱਚ ਦਰਦ, 
ਠੰਡ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਹਰ ਜਕਸੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਚੰਤਾਜਨਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

CDPH ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ  
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ‘ਤੇ ਜਾਓ

 

1ਸਾਡਾ ਪੁਰਾ Guidance for Vaccination during Pregnancy (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) ਪੜੋ੍।

2 CDC ਤੇ COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding 
(ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ) ਦੇਖੋ।

3Get the Facts on Vaccines (ਟੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ) ਦੇਖੋ।

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccination-During-Pregnancy-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccination-During-Pregnancy-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx

