
 

 
 

 

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ  
12‐17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 

ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ 12-17 ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ bccdc.ca/covid19vaccine. ਿਵਖੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਕਊਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ? 
ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਬਮਾਰ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ 
ਤੌਰਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਬਹਤੇੁ ਬੱਚੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ ਿਬਮਾਰ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ ਉੱਤਮ ਉਪਾ ਵੇਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹ।ੈ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਹਤੁ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਨੰੂ ਵੀ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਣੋ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵੱਲ ਕਿੋਵਡ-19 ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਦੇ ਹਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਫ਼ੈਲਣਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? 
12-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ  ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਉਐਨਟੈਕ (Pfizer-BioNTech) ਵੈਕਸੀਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਲਈ ਹਣੁੇ ਹਣੁ ੇਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ (ਕਲੀਿਨਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼) ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਕੈਸੀਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱ ਪ 
ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਨੰੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? 

ਿਰਿਵਊ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਵਸਤਰਤ ਪਿਰਿਕਿਰਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤੇ 
ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਉਐਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਅਤ ਹੈ। 
ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰੱੁਸਤ ਹੈ? 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯੋਗ ਚੋਣ ਹੈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤੁਸ  8-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰ ੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ 
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਕਿੋਵਡ-19 ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਬੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸ  ਯਕੀਨੀ ਨਹ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਹੁਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ। 
 

 

 



 

 
 

 

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ  
12‐17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 

ਕੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ੇਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ । ਜੇ ਕੋਈ (ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰੱਸਤ/ਰਖਵਾਲਾ) ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹ  
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹ  ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ     

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪਰੱਸਤਾਂ ਵੱਲ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 
ਬੀ.ਸੀ. ਅੰਦਰ ਕਈੋ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਉਮਰ ਨਹ  ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 
 ਿਕ ਉਹ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 
 ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਵੋੇ। 

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਉਣ ਵਾਲਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਿਫ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰਤੇ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ (ਇਮੂਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼) ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ (informed consent) ਅਤੇ ਪਰਪੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਿਸਹਮਤੀ (mature minor consent) ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ 
ਕਰੋ। 

ਬੱਚੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਕੱਥੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?  
ਤੁਸ  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਆੁਇਂਟਮਟ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਲਿਨਕਾਂ ਿਵਖੇ ਹੀ ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਕਵ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  
1. ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ। ਬੱਚੇ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਪ/ੇਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ) ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੰਗ ਰਾਹ  ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

gov.bc.ca/getvaccinated ਿਵਖੇ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
ਪ੍ਰਾਿਵੰਸ਼ਲ ਕਾਲ ਸਟਰ ਦੁਆਰਾ 1-833-838-2323 (ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ) ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ , ਇਹ ਸਹਲੂਤ 140 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 
 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਿਵਸ ਬੀਸੀ (Service BC) ਿਵਖ ੇਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕ।ੇ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵਗੇੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸਸ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹਲੈਥ ਨੰਬਰ ਨਹ  ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਿਵੰਸ਼ਲ ਕਾਲ ਸਟਰ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 
ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਜ ੋਐਪੁਆਇਂਟਮਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ  

2. ਐਪੁਆਇਂਟਮਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। 

ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਐਪਆੁਇਂਟਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਐਪਆੁਇਂਟਮਟ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕ ੇਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12-17 ਸਾਲ ਦੇ 
ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਐਪਆੁਇਂਟਮਟਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ  

ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ  
ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ (BCCDC): ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  
ਇੰਮੂਨਾਈਜ਼ ਬੀ ਸੀ (Immunize BC) : ਭਰੋਸੇਯਗੋ ਇੰਮੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਕਤੇ  
ਬੀ ਸੀ ਗੌਰਿਮੰਟ (BC Government): ਬੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਕਵ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਰ ੇਿਵਸਤਿਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਹੈਲਥ ਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ (Healthlink BC) : ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰ ੇ13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ  


