
ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਕੋਚਿਡ-19
ਿੈਕਸੀਨ ਚਕਸ ਤਰ੍ਹ ਂਟੈਸਟ
ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਖਾ ਂਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਿੇਡਾ ਦੀ ਮਿਜ਼ੂਰੀ 
ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਾਂ ਿੇ ਨਿਖਾਇਆ ਨਕ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ 
ਅਸਰਿਾਰ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਿੇਡਾ ਿੇ ਅੰਕਨਿਆਾਂ ਿੀ ਨਿਆਿਪੂਰਵਕ 
ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਿ ਿੰੂ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਨਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਣ ‘ਤੇ ਿੈਸ਼ਿਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੀਟੀ (NACI) ਦੀ 

ਨਿਫ਼ਾਨਰਸ਼ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਾਂ ਿੇ ਸਬੂਤਾਾਂ ਿੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਜ਼਼ੋਰਿਾਰ ਨਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਨਕ ਬੱਨਿਆਾਂ ਿੰੂ ਕ਼ੋਨਵਡ-19
ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਾਈ ਜਾਏ।

ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਿਗਰਾਿੀ
ਬੱਨਿਆਾਂ ਿੇ ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣ ਿਾਲ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ 
ਅਸਰਿਾਇਕਤਾ ਡੇਟਾ ਿੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। 
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5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ 

ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ



ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ 
ਚਕਸ ਤਰ੍ਹ ਂਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ?

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ 

ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡ ੇਇਮਿਊਨ ਮਸਸਟਿ ਨੰੂ ਕੋਮਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ 
ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

1  ਵੈਕਸੀਿ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਿੰੂ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਿੁਕਸਾਿ-ਰਨਹਤ ਨਹੱਸੇ 
ਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਾਇਤਾਾਂ ਨਿੰਿੇ ਹਿ।

 
2  ਸਾਡਾ ਇਨਮਊਿ ਨਸਸਟਮ ਇਹ ਜਾਣਿਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਨਹੱਸਾ 

ਇੱਥੇ ਿਹੀਂ ਹ਼ੋਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ। 

3  ਜ ੇਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਿ ੇਸਪੰਰਕ ਨਵਿੱ ਆ ਜਾਾਂਿ ੇਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਕ਼ੋਲ ਹਣੁ ਬਹਤੁ ਨਜ਼ਆਿਾ ਨਬਮਾਰ ਹ਼ੋਏ ਬਗਰੈ, ਇਸ ਿਾਲ 
ਲਿਿ ਿ ੇਔਜ਼ਾਰ ਹਿ।



ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਹਲ ਿੈਕਸੀਨ ਬਹਰੇ 
ਗਲਤ ਜਹਣਕਹਰੀ ਬਹਰੇ ਚਕਿੇਂ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦਹ/ਸਕਦੀ ਹਹ?ਂ

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ 

ਕੋਚਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਬੱਿੇ ਿਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 
ਸਮਝ ਿੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹਿ:

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ - “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਕੱਥੋਂ ਸੁਨਣਆ। 
ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਰ ਿੱਸ਼ੋ।”

ਨਿਖਾਓ - “ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿ਼ੋਸਤ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਮਸਹੂਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੇ ਇਹ 
ਗੱਲ ਕਹੀ ਹ਼ੋਵੇ, ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਨਕ ਇਹ ਸੱਿ ਹੈ।“

ਨਦਲਚਿਪੀ ਨਦਖਾਓ - “ਮੈਂ ਇਸ ਿੇ ਸਰ਼ੋਤ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਿਾ 
ਿਾਹੁੰਗਾ/ਿਾਹੁੰਗੀ ... ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਿੇਖੀਏ।”

ਭਰ਼ੋਸਯੇ਼ੋਗ ਸਰ਼ੋਤਾਾਂ ‘ਤ ੇਿਜ਼ਰ ਮਾਰ਼ੋ ਅਤ ੇਜ਼ੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸੁੀਂ ਪਿ੍ਹਿ ੇਹ਼ੋ, 
ਉਹਿਾਾਂ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੈੱਕ ਕਰ਼ੋ। 



ਕੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਬੱਚਿਆ ਂਨ਼ੂੰ  
ਪ੍ਰਭਹਚਿਤ ਕਰਦਹ ਹੈ?

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ 
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ਮ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਮਿਆ ਂਮਵੱਿ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਕਈਆ ਂਮਵੱਿ ਅਜੇਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•  ਬਹੁਤ ਨਬਮਾਰ ਹ਼ੋਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਲ਼ੋਿ ਪੈਣਾ। 

•   ਹਫਨਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਬਾਅਿ ਲੱਛਣਾਾਂ ਿਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰਿਾ

• ਮਲਟੀਨਸਸਟਮ-ਇਿਫਲੇਮੇਟ਼ੋਰੀ ਨਸੰਡਰ਼ੋਮ ਇਿ ਨਿਲਡਰਿ 
    (MIS-C) ਿਾਾਂ ਿੀ ਿੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹ਼ੋ ਜਾਣਾ।  

ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਿੰੂ ਕ਼ੋਨਵਡ-19 ਿੇ ਗੰਭੀਰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।


