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COVID -19 ਟੀਕੇ ਦੇ 
ਮਿਥ ਬਸਟਰਸ 
1. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! 

ਤੱਥ: ਜੱਦ ਿਕ COVID -19 ਟੀਕੇ ਜਲਦੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ 
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਿਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ, 
ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਯੋਗੀ 24/7 ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਿਦਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਂੇ-ਿਸਰ 
ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵੇਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਤੇ 
ਿਬਨਾਂ ਤਤਕਾਲ, ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਪ੍ਵਾਣਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

2. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਂੈਦੇ 

ਤੱਥ: WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁ ਝ ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ਤੀਿਕਿਰਆ-
ਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਿੱਕੇ ਬਨਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ, ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹਲਕੇ ਤਂੋ ਦਰਿਮ-
ਆਨੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਕੁ ਝ ਕੁ ਿਦਨ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਬੁ ਖਾਰ, ਿਕਾਵਟ, ਿਸਰ 
ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਮਾਹਰ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ COVID -19 ਦੇ ਸੰਕ੍ ਮਣ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਜੋਖਮ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ-
ਉਣ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲਂੋ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਹਨ। 

3. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 

ਤੱਥ: A COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ COVID-19 ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ 
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਪੂਰਾ ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ 
ਿਬਮਾਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

4. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਖਾਸ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਂੈ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਤੱਥ: ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਰੋ ‘ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ, 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਂੇ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ 

5. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ/ਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 

COVID-19 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ 
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਕਉ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 

ਤੱ ਥ: ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ 
COVID-19 ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ COVID -19 ਤਂੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀਂ 

6. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ COVID-19 ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 

ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਹੋ। 

ਤੱਥ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (NACI) ਅਨੁ ਸਾਰ ੳਮੁ ਰ ਦੇ ਮੁ ਤਾਬਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁ -ਖੁ ਰਾਕ ਦੇ 
ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ, ਿੋੜ੍ੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਹਹੱਸਾ ਪਿਹਲੀ ਖੁ ਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਦ ਿਕ 
ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਡਾ. ਮੈਕਗੀਰ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੱਦ ਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁ ਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸੁ ਰੱਿਖਆ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏਗੀ,ਪਿਹਲੀ ਖੁ ਰਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। 

#SiennaStrongProtectedTogether 

https://www.youtube.com/watch?v=K3odScka55A
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html#b4
https://www.youtube.com/watch?v=UbZSd9_0o7Y



