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 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਮ ਿੰਟਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਿੰਦਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
 

 ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਛੁੱਡਣ ਤੋਂ 15 ਵ ੰਟ ਪਵਿਲਾਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਵਜੁੱਥੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਵ ਵਲਆ ਸੀ  

 ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਿ ੰਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕ ਝ ਵ ੰਟਾਾਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਛਣ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ੍ 

 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਬੀ ਾਰ  ਵਿਸੂਸ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੁੱਸ ੋ

ਵਜਸ ਨੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਤ ਰੰਤ ਟੀਕਾ ਵਦੁੱਤਾ, ਉਿ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤ ਿਾਡਾ ਇਲਾਜ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਿਾਨੰੂ ਿਲਕੇ ਜਾਾਂ ਦਰਵ ਆਨੇ ਲੁੱਛਣ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਕ ਝ ਵਦਨ ਰਵਿ ਸਕਦੇ 

ਿਨ । ਸੰਭਾਿਤ ਲੁੱਛਣ ਿਨ:  

 

 

 

 

 

 

 ਅੁੱਜ ਤਕ, ਿੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਦ ਆਰਾ  ਨਜੂ਼ਰਸ ਦਾ COVID-19 ਟੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ੰਭੀਰ  ਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ 

ਗ੍ਈ ਿ।ੈ 

ਘਰ ਮਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਸੋਜ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਠੰਡੇ ਵਗ੍ੁੱਲੇ ਕੰਪਰੈੁੱਸ ਨੰੂ ਲਗ੍ਾਓ 

 

 

ਕੋਮਿਡ -19 ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦ ੇਸੁਝਾਅ 

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠਿੰ ਡ ਟੀਕ ੇਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਥਕਾਿਟ 
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ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 8-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਿੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿਿੋਂ ਿੋ: 
 

• ਤ ਸੀ ਾਂ ਗੰ੍ਭੀਰ ਜਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰਦੇ ਿੋ। 
 

• ਤ ਿਾਡੇ ਲੁੱਛਣ ਵਬਿਤਰ ਿੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗ੍ੜ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 
 

• ਤ ਿਾਡੇ ਲੁੱਛਣ 48 ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਸ ੇਂ ਤਕ ਿੁੱਲੇ ਿਨ।  

 

ਸੁਰੱਮਖਆ ਉਪਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 
 

ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਰਭਾਿਸੀਲਤਾ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਸ ਰ ੂਿ ੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸ ੂਿਕ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਆਬਾਦੀ ਦੇ  ਿੁੱਤਿਪੂਰਣ ਵਿੁੱਸੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗ੍ਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ ੀ ਿੈ।  

 ਇਸ ਲਈ ਿੇਠਾਾਂ ਵਦੁੱਤੇ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣਾ  ਿੁੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ:  

 
 

 

 

 

 

 

ਸਕਰੀਮਨਿੰਗ 

 

ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਸਕਰੀਵਨੰਗ੍ ਟੈਸਟ ਲਈ 

  ਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਿੁੱਖ ਕਰ ੋਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸਿਤ 

ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ੋ। 

 

ਕੋਮਿਡ -19 ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 

 

2  ੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਸਰੀਰਕ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ  ਾਸਕ ਪਮਹਨਣਾ 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

