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ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਕਉ ਂਲਗਿਾਏ ? 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਰੀਰ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ 

ਬਿਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ੇਿੀਦਗੀਆਾਂ ਤੋਂ 

ਬਿਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 

ਰੁੱਵਖਆ ਕਰੋ।

 

ਸੁਰੱਵਿਆ 

ਕਨੇਡਾ ਵਿੁੱਿ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਟੀਵਕਆਾਂ ਿਾਾਂਗ, COVID-19 ਟੀਕ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਕਈ ਗ ਣਾਾਂ ਅਤ ੇਸ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾਾਂਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨੇ ਿਾਹੀਦ ੇਹਨ. ਇਹ ਸਾਰ ੇਹੈਲਥ ਕਨੇਡਾ 

ਦ ਆਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਹਨ। 

ਕਨੇਡਾ ਅਤ ੇਵਕਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ 

ਟੀਕੇ ਮ ਫਤ ਅਤ ੇਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹ ੰਿਯੋਗ ਹਨ। 

 ਉਪ੍ਲੁੱਬਧ ਟੀਕੇ ਹਨ: 

1. ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ (Pfizer-BioNTech) 

2. ਮਾਡਰਨਾ (Moderna) 

3. ਕੋਿੀਵ਼ਿਲਡ / ਐਸਟਰਾਜੇ਼ਨੇਕਾ (Covishield / AstraZeneca) 

 

ਬਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਤਦ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਬੁੱਵਿਆਾਂ ਅਤ ੇਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਭਵਿੁੱਖ ਦੇ ਅਵਧਐਨਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਕੁਸ਼ਲਤਾ 

ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਵਿਰ ੁੱਧ 80% ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਿ਼ਿਾਲੀ ਹਨ. ਉਹ ਬਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਵਿੁੱਿ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿ਼ਿਾਲੀ ਹ ੰਦੇ 

ਹਨ।  

 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ: 

514-644-4545 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂquebec.ca/vaccincovid www. ਦੇਖੋ 
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ਟੀਕਾਕਰਣ ਦ ੇ5 ਪੜਾਅ 
 
 
 
 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

਼ਿਵਹਰ - ਬੋਰੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੰਗਠਨ 

ਕੋਟ-ਦੇ-ਨੇਜ/Côte-des-Neiges 514-340-1072 COVID Plan  

ਨੋਤਰ-ਡੈਮ-ਦ-ਗਰਾਸ/Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 

NDG Senior Citizens’ Council ਕੋਟ-ਸੇਂਟ-ਲੂਸ/Côte Saint-Luc 

ਮਾਾਂਟਰੀਅਲ ਿੈਸਟ/Montreal West 

ਹੈਂਪ੍ਸਟੇਡ /Hampstead 

ਿੈਸਟਮਾਉ ਾਂਟ/Westmount 

ਪ੍ੀਟਰ-ਮੈਕਵਗੁੱਲ/Peter-McGill 

ਵਮਲਟਨ-ਪ੍ਾਰਕ/Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 The Yellow Door 

ਆਉਟਰੇਮਾਾਂਟ/Outremont 
514-312-6522 COVID-19 Help Hub 

514-271-8869 SARPAD 

ਪ੍ਾਰਕ ਐਕਸਟੈਂ਼ਿਨ/Parc-Extension 

438-830-3399 
Forum des Citoyens Aînés 
de Montréal 

514-312-6522  COVID-19 Help Hub 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

1-800-363-3399 Résidence Soleil 

ਮਾਾਂਟ-ਰਾਇਲ /Ville Mont-Royal  514-739-9000 
Centre de bénévolat Ville 
Mont-Royal  

ਹਰ ਸਰੋਤ /Other resource 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
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ਵਮਲਨ ਦਾ ਿਕ਼ਤ 

ਵਨਸਿੇਯ ਕਰੋ 

-2- 

ਵਰਸੈਪ਼੍ਿਨ ਅਤੇ 

ਰਵਜਸਟਰੀਕਰਣ 

-3- 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ੇ਼ਿੇਿਰ 

ਦ ਆਰਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ 

-4- 

ਟੀਕਾ 

-5- 

15 ਵਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰੋ 
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