COVID -19 ਟੀਕੇ ਦੇ

ਮਿਥ ਬਸਟਰਸ

1. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ!
ਤੱ ਥ: ਜੱ ਦ ਿਕ COVID -19 ਟੀਕੇ ਜਲਦੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱ ਧੀ ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਿਤੀ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ , ਕੰ ਪਨੀਆਂ ,
ਸਰਕਾਰੀ ਰੈ ਗੂਲੇ ਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ ਤੀਯੋ ਗੀ 24/7 ਸਿਹਯੋ ਗ ਕਰਿਦਆਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇ ਂ -ਿਸਰ
ਵੈ ਕਸੀਨ ਪ੍ ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ
ੂ ਸਰੋ ਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵੇ ਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌ ਤਾਤੇ
ਿਬਨਾਂ ਤਤਕਾਲ, ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ ਵਾਣਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਤੱ ਥ: WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱ ਖਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ ਤ
ਘੱ ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ ਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ , ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕੁਝ ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਿੱ ਕੇ ਬਨਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ, ਬਹੁ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ ਭਾਵ ਹਲਕੇ ਤੋ ਂ ਦਰਿਮਆਨੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਿਦਨ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਿਕਾਵਟ, ਿਸਰ
ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇ ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਲੱ ਗਣਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਿਕ ਮਾਹਰ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ
ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ COVID -19 ਦੇ ਸੰ ਕ੍ਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਖਮ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਖਮਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਿਜਆਦਾ ਹਨ।
3. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ
ਤੱ ਥ: A COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ COVID-19 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹਹੱ ਸਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਿਕ ਪੂਰਾ ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ । ਉਹ
ਿਬਮਾਰੀ ਮਿਹਸਸ
ੂ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ ਤੀਿਕਿਰਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਖਾਸ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁਦੰ ਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਤੱ ਥ: ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕੇ ਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਰੋ ‘ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਘੱ ਟ, ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱ ਛਣਾਂ,
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧੇ ਰੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ
COVID-19 ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਪ੍ ਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
5. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ/ਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੱ ਥ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ
COVID-19 ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ COVID -19 ਤੋ ਂ ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਣ ਲਈ ਿਕੰ ਨੀ ਦੇ ਰ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹੋ ।
6. ਕਲਪਮਤ ਤੱਥ: ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ COVID-19 ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਤੱ ਥ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇ ਟੀ (NACI) ਅਨੁਸਾਰ ੳਮੁਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁ -ਖੁਰਾਕ ਦੇ
ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ, ਿੋ ੜੇ੍ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਡਾ ਹਹੱ ਸਾ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੱ ਦ ਿਕ
ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਡਾ. ਮੈ ਕਗੀਰ ਦੁਆਰਾ
ਇਸ ਛੋ ਟੀ ਿਜਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱ ਪ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੱ ਦ ਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱ ਿਖਆ
ਪ੍ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਏਗੀ,ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੇ ਸਕਸ ਕਰੇ ਗੀ।
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