
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
ਇਸ QR ਕਡੋ ਜਾ ਂbit.
ly SDOH ਸਰਵਖੇਣ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਸਹਤ 
ਮਤੰਰਾਲੇ ਦ ੇਸਰਵਖੇਣ 
ਨੂ ੰਹੁਣੇ ਪਰੂਾ ਕਰ।ੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਅਜੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ 
ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ।

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਿਗਰੋਂ 
ਹਾਲਾਂਸਕ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਨਕ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 30 ਸਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਬੀਿਾਰ ਜਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਵਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਵਨਕ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸੋ:

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਵਿ ਮੁਸ਼ਕਲ • ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਰੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਜ • ਿਮੜੀ ਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋਣ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

• ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਸਵਿ ਸੋਜ • ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਠੰਡਾ, ਸਗੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ
• ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਆਮ ਗੋਲੀ ਲਓ

• ਸਸਰਦਰਦ 
• ਥਕਾਵਟ 
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦੁਖਣਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦਾ 

ਦੁਖਣਾ ਜਾਂ ਸੋਜ ਆਉਣੀ 
• ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਡ 
• ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ  
• ਦਸਤ 

• ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਆਮ ਗੋਲੀ ਲਓ
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ

regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੰੂ 
1-866-797-0000 ਤੇ 
ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਿੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:
• ਸਜਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਸਗਆ ਹੈ, ਜੇ 

24 ਘੰਸਟਆਂ ਬਾਅਦ ਓਥੋਂ ਦੀ ਲਾਲੀ, 
ਦਰਦ, ਸੋਜ ਸਵਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਕੁਝ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਇਡ 
ਇਫੈਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ

9-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ:
• ਛਪਾਕੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਰ ੇਜਾ ਂਮੂਹੰ ਦੀ ਸਜੋ  
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਵਿ ਮਸੁ਼ਕਲ
• ਪੀਲਾ ਰਗੰ ਅਤੇ ਸਸੁਤੀ 
• ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (40°C/104°F ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ)
• ਿਕੱਰ ਆਉਣੇ ਜਾ ਂਦਰੌ ੇਪਣੈ
• ਹੋਰ ਗਭੰੀਰ ਲੱਛਣ

#TeamVaccineWR



ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਿੈਨੰੂ ਿੇਰੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਵਿਲੇਗੀ? 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹੀ ਤਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਹੀ ਸਮਾਂ, ਸਦਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਨਕ 
ਸਵੈਿਸਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱੁਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ 
ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਸਹਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਵਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਤੋਂ 
ਸਬਨਾਂ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। 

ਇਕ ਿਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਂ ਵਕਿੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
• ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। 
• ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਸਕਉਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਓਹਨਾ 

ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ।
• ਪਸਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।
• ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਿੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਵਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਿੈਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਿਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?
ਹਾਾਂ, ਇਵਿਉਵਨਟੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਿਾਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਤਕ ਪਹੰੁਿਣ ਲਈ 7 ਤੋਂ 14 ਸਦਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਿੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਕ ਟੀਕਾ ਸਬਨਾਂ ਲੱਛਣ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਿਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਵਡ-19  ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ 
ਦੇ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

• ਮਾਸਕ ਪਸਹਨੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿੋ।
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ 

(ਕਸਰਆਨੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ)।
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੋ ਸਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਦੇ।
• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ 

ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
• ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੋ।

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ 
ਿੁਲਾਕਾਤ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ 

ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ / ਨਰਸ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-

19 ਟੀਕਾ ਲੱਵਗਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸ ੀਂ ਇਹ 
ਕ ੀਤਾ!

#TeamVaccineWR
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