
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
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ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੈਕਸੀਨ 

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਮਗਰ� 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਿਨਕ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ 15 ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗਾ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤ� ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਿਨਕ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸੋ: 
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਜਾਂ ਮੰੂਹ ਦੀ ਸੋਜ
• ਚਮੜੀ ਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
• ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਿਵਚ ਸੋਜ • ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤ ੇਠੰਡਾ, ਿਗੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ

• ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਆਮ ਗੋਲੀ ਲਓ

• ਿਸਰਦਰਦ
• ਥਕਾਵਟ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਖੁਣਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗਲ�ਡਸ ਦਾ ਦਖੁਣਾ ਜਾਂ ਸੋਜ ਆਉਣੀ
• ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਡ
• ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
• ਦਸਤ

• ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ
• ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਆਮ ਗੋਲੀ ਲਓ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੰੂ 1-866-797-0000/TTY ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-866-797-0007 ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਦਖੇਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ: 

• ਿਜਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਜੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਓਥ� ਦੀ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਸੋਜ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂਹੋ ਰਹੇ

9-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ:

• ਛਪਾਕੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਜਾਂ ਮੰੂਹ ਦੀ ਸੋਜ
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ

• ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (40°C/104°F ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ)
• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਦੌਰ ੇਪੈਣ
• ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ
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ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦ� ਿਮਲੇਗੀ? 
ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, 
www.regionofwaterloo.ca/VaccineBookਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 519-514-1499 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਚਣੋੁ।  

ਇਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮ� ਿਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ  
• ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।  
• ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਕੇ ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ ਿਕਉ ਂਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ।  
• ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।  
• ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।  

ਹਣੁ ਜਦ� ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਜ ੇਵੀ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ?  
ਹਾਂ, ਇਿਮਉਿਨਟੀ ਬਣਨ ਿਵਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 7 ਤ� 14 ਿਦਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜਦ� ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਦਸੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾ ਿਬਨਾਂ ਲੱਛਣ ਦੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦ ੇਉਪਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:  
• ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ।  
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ।  
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ (ਕਿਰਆਨੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ)।  
• ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦੇ।  
• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ।  
• ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।  
• ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਰਹੋ।  

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ / ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੱਿਗਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ  
ਇਸ QR ਕੋਡ ਜਾਂ www.bit.ly/SDOHsurvey ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਹਣੇੁ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।  
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