
5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂ
ਲਈ ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ 
ਮਾਰਿ 2022 ਚਿੱਿ ਪ੍ਰਕਾਚ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿਆ  

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਚਿੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਚਿੱਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1.6 ਚਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੱਚਿਆ ਂਨੇ 
ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ 

5 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਵੱਚ 
ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਓਐਨਟੈਕ 
  ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

• 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ 
  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

• ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਬਾਲਗਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚਵੱਿ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਚਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ 
   ਬੱਚਿਆ ਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। 

• ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਅੰਕਚਿਆ ਂ
  ਦੀ ਚਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮੀਚਿਆ ਕੀਤੀ ਚਕ ਇਹ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ 
  ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।  

ਿੈਕਸੀਨ ਚਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ  

ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡ ੇਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ 
ਪਛਾਣਨਾ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ।  

ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾ ਂਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਚਹਤ ਚਹੱਸੇ ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਂਚਦੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਡਾ ਇਚਮਊਨ ਚਸਸਟਮ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਚਹੱਸਾ ਇੱਥੇ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਸਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਬਮਾਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ, ਇਸ 
ਨਾਲ ਲਿਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। 
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ਬੱਚਿਆ ਂਚਿੱਿ ਕੋਚਿਡ-19  
ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਵਵੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ ਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਕੁਝ ਬੱਿੇ ਕਾਫੀ ਚਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਚਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਿੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ  

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। 
(ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਡੇਟਾ) 

ਬੱਚਿਆ ਂਚਵੱਿ ਕੋਚਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਫੇਫਚਿਆ ਂਦਾ ਗੰਭੀਰ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਯੋਕਾਰਚਡਚਟਸ ਵਰਗੀਆ ਂਚਦਲ ਦੀਆ ਂ
ਸਮੱਚਸਆਵਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਚਿਆ ਂਚਵੱਿ ਕੋਚਵਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੌਤਾ ਂਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਉਹਨਾ ਂਬੱਚਿਆ ਂਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵਿੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
ਜਾ ਂਚਜੰਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਕੁਝ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਕੋਚਿਡ-19 ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ 

ਕਝੁ ਬੱਵਚਆ ਂਵਵਚੱ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਜਾ ਂਮਹੀਵਨਆ ਂਬਾਅਦ ਲਛੱਣ 
ਰਵਹ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਰਚਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾ ਂਚਵੱਿ ਚਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣ ਵਰਗੇ 
ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਬੱਚਿਆ ਂਚਵੱਿ ਮਲਟੀਚਸਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟੋਰੀ ਚਸੰਡਰੋਮ (MIS-C) 

ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਚਵਡ-19 ਦੇ ਕਈ ਹਫਚਤਆ ਂਬਾਅਦ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਵੱਿ-ਵੱਿ ਅੰਗਾ ਂਚਵੱਿ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 
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ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ 

ਿੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਚਿਆ 
ਕਈ ਚਮਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆ ਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚਵੱਿ ਸੁਰੱਚਿਆ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਚਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿੋ

ਆਮ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ (ਪ੍ਰਭਾਿ)

ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਤੰਨ ਚਦਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਮਚਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਾ ਂਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ 
ਇਚਮਊਨ ਚਸਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਚਮਲਣਾ ਜੁਲਣਾ

ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਚਕ 
ਬੱਿੇ  ਸਕੂਲ, ਿੇਡਾ ਂਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਚਵਿੀਆ ਂਤੋਂ ਿੁੰਝ ਜਾਣਗੇ।

ਦੁਰਲੱਭ ਿੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਿ 

ਅਲਰਵਜਕ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਜਾ ਂਮਾਯੋਕਾਰਵਡਵਟਸ ਵਰਿੇ ਿੰਭੀਰ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ।

ਚਜੰਨ੍ਾ ਂਬੱਚਿਆ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ 
ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ 
ਕੋਚਵਡ-19 ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਿਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਹਂ ਦੁਖਣੀ ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਦਰਦ 

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਜਨ੍ਾ ਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ 
ਨਹੀਂ ਲਿਾਏ ਿਏ ਸਨ, ਦੀ ਉਨ੍ਾ ਂਬੱਵਚਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1.8 
ਿੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਫਾਈ਼ਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਇੱਕ ਡ਼ੋਿ ਲਿਾਈ ਿਈ ਸੀ। (15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 12 

ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਡੇਟਾ)
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ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਿਾਉਣਾ 

 gov.bc.ca/vaccineforkids-PUN ‘ਤੇ ਰਚਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਜਾ ਂ1-833-838-2323 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ?

ਚਕਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾ ਂਫਾਰਮੇਚਸਸਟ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂ8-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

bccdc.ca/covid19vaccinechildren

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂ
ਲਈ ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ 
ਮਾਰਿ 2022 ਚਿੱਿ ਪ੍ਰਕਾਚ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿਆ  

ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਚਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 
ਚਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਪਚਹਲਾ ਂਕੋਚਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਚਮਊਨ ਚਰਸਪਾਸਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 


