
ਕੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਹਾਂ। COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਕੋਿਵਡ ਵੈਕਸੀਨ ਿਮਲੇਗੀ?
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ Pfizer-BioNtech ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡੋਜ਼ ਲਗੇਗੀ (10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, 
ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ)। ਛੋਟੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਿਮਊਨ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਕਈ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੀਆਂ 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰ 
ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ (ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ) ਜਾਂ ਿਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਿਨੰਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਪੇਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਸ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਕੀਤਾ; ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 
ਵੈਕਸੀਨ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਦਲ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲੋਂ  ਿਦਲ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਉਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ COVID-19 ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾ ਸਕਣ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ!
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