
 

ਵੈਕਸਿਨ ਿੁਰੱਸਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਪਬਸਿਕ ਸਿਹਤ 
 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਸਬਮਾਰੀ (ਕੋਸਵਡ-19) ਵਕੈਸਿਨਾਾਂ: ਿਮੀਸਿਆ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ ਾਂ ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤ ੇਅਿਰਦ ਰ ਹਨ।  2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡ  ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿ ਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਿੈਕਵਿਨ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਿ ਈ ਜ ਿੇਗੀ।  ਜੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਿਤਰ ਦੀ ਇਮੀਊਨ ਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰ ਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜ ਾਂਦੀ, ਕੈਨੇਡ  ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲ ਅ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਵਜੂੰਦਗੀਆਾਂ ਬਚ ਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਵਿਹਤ ਉਪ ਅ ਜਰ ਰੀ ਰਵਹਣੇ ਜ ਰੀ ਰਵਹਣਗੇ। 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸਿਨਾਾਂ 
ਕੈਨੇਡ  ਦੀ ਿੁਤੂੰਤਰ ਪਰਮ ਣੀਕਰਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਿਦੇ ਉਚੱ ਵਮਆਰ ਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਿਮੀਵਿਆ ਕਰਕ ੇਪਛ ਵਣਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਇਿ ਿੈਕਵਿਨ ਦੀ 
ਮੂੰਜ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦੇ ਿੁਰੱਵਿਅਤ, ਅਿਰਦ ਰ ਅਤੇ ਿਧੀਆ ਗੁਣਿੱਤ  ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਬ ਤ ਨ ਲ ਿਮਰਵਿਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। 

ਪਰਮ ਵਣਤ ਿੈਕਵਿਨ ਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ 
• Pfizer-BioNtech ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ 9 ਵਦਿੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਮੂੰਜ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

• Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ  23 ਵਦਿੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਮੂੰਜ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 
 

ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸਿਨਾਾਂ ਿਈ 2 ਸ਼ੌਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਿਮਾਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸਹਿਾਾਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਇੱਕ 

ਸਨਰਿਾਰਤ ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਬ ਿਟਰ ਦੇਣਗੇ। 
 

Pfizer-BioNTech ਕੋਸਵਡ-19 ਵਕੈਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 
Pfizer-BioNTech ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਿੈਕਵਿਨ (Tozinameran ਜ ਾਂ BNT162b2) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਬਮ ਰੀ 

ਗੂੰਭੀਰ ਐਵਕਊਟ ਰੈਿਪੀਰੇਟਰੀ ਵਿੂੰਡਰੋਮ ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਿ 2 (ਿ ਰਿ-ਕੋਿ-2) ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਿੈਕਵਿਨ ਨ ੂੰ  16 ਜ ਾਂ ਿੱਧ ਿ ਲ ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਜ ਰ 
ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। 16 ਿ ਲ ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਿਦੀ ਿੁਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਅਿਰ ਨ ੂੰ  ਹ ਲੇ ਵਨਰਧ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। Pfizer-BioNTech 

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ ਨ ੂੰ  Pfizer ਕੈਨੇਡ  ULC ਅਤੇ BioNTech ਮੈਨ ਫੈਕਚਵਰੂੰਗ GmbH ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡ  ਨੇਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੂੰਬੂੰਧ 
ਵਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿ ਈਆਾਂ ਦੇ ਆਯ ਤ, ਵਿਕਰੀ ਅਤ ੇਵਿਵਗਆਪਨ ਦੇ ਅੂੰਤਵਰਮ ਆਦੇਸ਼ਦੇ ਅਧੀਨ 9 ਵਦਿੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਇਿ ਿੈਕਵਿਨ ਨ ੂੰ  

ਪਰਮ ਵਣਤ ਕੀਤ । ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ ਾਂ ਅਤ ੇਇਲ ਜ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਨਯੂੰਤਰਕ ਪੋਰਟਲਵਿੱਚ Pfizer-BioNTech ਿੈਕਵਿਨ ਦੇ ਬ ਰੇ ਵਿਿਵਤਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜ ਣਕ ਰੀ 
ਦੇਿ,ੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਤਪ ਦ ਦ  ਮੋਨੋਗਰ ਫ ਅਤ ੇਿ ਡ  ਵਨਯੂੰਤਰਕ ਫੈਿਲ  ਿ ਰ। 

ਿਮੱਗਰੀਆਾਂ ਅਤੇ Pfizer ਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 

Moderna ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ (mRNA-1273) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਬਮ ਰੀ ਗੂੰਭੀਰ ਐਵਕਊਟ ਰੈਿਪੀਰੇਟਰੀ 

ਵਿੂੰਡਰੋਮ ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਿ 2 (ਿ ਰਿ-ਕੋਿ-2) ਦੇ ਕਰਕ ੇਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਿੈਕਵਿਨ ਨ ੂੰ  18 ਜ ਾਂ ਿੱਧ ਿ ਲ ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਜ ਰ ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। 18 ਿ ਲ ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਿਦੀ ਿੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਿਰ ਨ ੂੰ  ਹ ਲੇ ਵਨਰਧ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। Moderna ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਿੈਕਵਿਨ ਨ ੂੰ  Moderna 

Therapeutics Inc. ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਕੀਤ  ਵਗਆ ਹੈ। ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡ  ਨੇਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੂੰਬੂੰਧ ਵਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿ ਈਆਾਂ ਦੇ ਆਯ ਤ, ਵਿਕਰੀ ਅਤ ੇ

ਵਿਵਗਆਪਨ ਦੇ ਅੂੰਤਵਰਮ ਆਦੇਸ਼ਦੇ ਅਧੀਨ 23 ਵਦਿੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਇਿ ਿੈਕਵਿਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਮ ਵਣਤ ਕੀਤ ।  

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ ਾਂ ਅਤੇ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਨਯੂੰਤਰਕ ਪੋਰਟਲਵਿੱਚ Moderna ਿੈਕਵਿਨ ਦੇ ਬ ਰੇ ਵਿਿਵਤਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਿ,ੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਉਤਪ ਦ ਦ  ਮੋਨੋਗਰ ਫ ਅਤ ੇਿ ਡ  ਵਨਯੂੰਤਰਕ ਫੈਿਲ  ਿ ਰ। 

ਿਮੱਗਰੀਆਾਂ ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਿਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ 
ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡ  ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਵਿਨ ਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਅਿਰ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਰਦ  ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹ ਮ ਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨ, ਅਿੀ ਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕ ਰਕ ਾਂ ਵਿੱਚ ਿ ਧ  ਕੀਤ  ਹੈ: 
• ਉਭੱਰ ਰਹੀਆਾਂ ਿੁਰੱਵਿਆ ਿਮੱਵਿਆਿ ਾਂ ਦੇ ਬ ਰੇ ਿ ਡੀ ਜ ਾਂਚ ਅਤ ੇਮੁਲ ਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ, ਅਤੇ 

• ਇੱਿੇ ਕੈਨੇਡ  ਵਿੱਚ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਵਿੱਚ ਿ ਡੇ ਭ ਈਿ ਲ ਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਹਤ ਿੂੰਿਿ  ਦੇ ਨ ਲ ਿਵਹਯੋਗ ਅਤ ੇਜ ਣਕ ਰੀ-ਿ ਾਂਝੀਕਰਨ 

ਕੈਨੇਡ  ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿ ਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿੈਕਵਿਨ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨ  
ਅਿੀ ਾਂ ਿ ਵਬਆਾਂ, ਪਰਦੇਸ਼ ਾਂ, ਫਿਟ ਨੇਸ਼ਨਜ, ਇਵਨਊਟ ਅਤ ੇਮੇਵਟਿ ਲੀਡਰ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਾਂ ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤ  ਜ  ਿਕੇ ਵਕ ਵਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ 

ਹੋ ਿਕੇ ਕੈਨੇਡ  ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿ ਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਡੋਜ ਨ ੂੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਿ ਇਆ ਜ  ਿਕੇ। ਅਿੀ ਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀ ਵਬਮ ਰੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 
ਲ ਗ  ਿਿ ਪਤ ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰ ਮ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਾਂ। 

• ਕੈਨੇਡ  ਦੇ ਿੈਕਵਿਨ ਅਤ ੇਿਪਲ ਈ ਿਮਝੌਤੇ 
• ਰੋਲਆਊਟ ਿੇਰਿੇ 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਪਬਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ  ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸਿਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.canada.ca/en/public-health.html 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਸ਼ਰ ਮਜ਼ ਕਨੇੈਡਾ ਵੱਿੋਂ  ਿੋਜੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/procuring-vaccines-covid19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment/vaccine-rollout.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html#a4
https://www.canada.ca/en/public-health.html


 

ਵੈਕਸਿਨ ਿੁਰੱਸਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਓਟਂਾਰੀਓ ਿਰਕਾਰ 

 

ਸਮੀਖਿਆ 
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਕੋਖਵਡ-19ਕੋਖਵਡ 19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਮੂੰਖਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕੇਵਲ 

ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਸਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੂੰਜ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਟਂਾਰੀਓ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜੂੰਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 

ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਅਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਕ ਵੈਕਖਸਨਾਾਂ: 

• ਨ ੂੰ  ਖਵਆਪਕ ਕਲੀਖਨਕਲ ਜਾਾਂਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਸੂੰਖਿਆ ਖਵੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ 

• ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮੂੰਜ ਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਖਲਆ ਹੈ 

• ਨ ੂੰ  ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪਰਤੀਕ ਲ ਪਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਾਂਖਚਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤ ੇਉਖਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇ 
 

ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਖਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਡੋਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਖਚਤ ਪਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਖਵਕਖਸਤ ਕਰ ਲਏ। ਦੋ ਡੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 94-95% 

ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਜਨਸੂੰਖਿਆ ਖਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੇਿੀ, ਸਮ ਹਕ ਪਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਖਵਕਖਸਤ ਹੋਣ ਖਵੱਚ 

ਅਤ ੇਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਖਮਲੇਿੀ। 

ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਬੈਲਜੀਅਮ ਖਵੱਚ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ। 

 
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੈਕਖਸਨਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਵੈਕਖਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਖਕਖਰਆ 
 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀ ਾਂ ਵੈਕਖਸਨ ਬਣਨ ਖਵੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਿ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੋਖਵਡ-19ਕੋਖਵਡ 19 ਬਣਾਉਣ ਖਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ 

ਹੈ, ਜੋ ਖਕ ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਹਨ: 

• ਕੋਖਵਡ-19ਕੋਖਵਡ 19 ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਖਕਸਮਾਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਖਮਡਲ ਈਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਖਸੂੰਡਰੋਮ (MERS) ਅਤ ੇਸਾਰਡ-ਕੋਵ 

(SARS) ‘ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਖਕਆਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ 

• ਖਵਖਿਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਵੱਚ ਤਰੱਕੀਆਾਂ 

• ਖਵਖਿਆਨੀਆਾਂ, ਖਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ, ਿੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ, ਉਦਯੋਿ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਖਵੱਚ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਖਹਯੋਿ 

• ਖਸਦਕਵਾਨ ਫੂੰਖਡੂੰਿ ਖਵੱਚ ਵਾਧਾ 
 

ਓ ਾਂਟਾਰੀਓ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਵੈਕਖਸਨ ਨ ੂੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ: 

• ਉਹ ਕਠੋਰ ਕਲੀਖਨਕਲ ਜਾਾਂਚ ਖਵੱਚੋਂ ਲੂੰਘੇਿੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤ ੇਅਸਰਦਾਰ ਹਨ 

• ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਕਠੋਰ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਖਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ 
 

ਓ ਾਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਖਸਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੇ ਲਈ ਓ ਾਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਵੱਚ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਾਂ ਿੱਲਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਲੁੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਅਤ ੇਤਾਪਮਾਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਕਖਸਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤ ੇਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 

• ਵੈਖਕਸਨਾਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੁੜੀ ਾਂਦੀ ਖਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮੀਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲੀਖਨਕ 

ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

• ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪਰਤੀਕ ਲ ਪਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਖਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਖਜਸ 

ਖਵੱਚ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰਾਾਂ ਸ ਖਬਆਾਂ ਅਤ ੇਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਮਾਣਤ ਵੈਕਖਸਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਿੇਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ 

ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। 
 

ਓਟਂਾਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸਿਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety 

 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਸ਼ਰ ਮਜ ਕਨੇੈਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਿੋਜੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html#a1
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#section-3
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety

