ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਵੈ ਕਸੀਨ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਮੈ ਨੂੰ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

ਵੈ ਕਸੀਨ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਸਮੇ ਂ ‘ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਇੱ ਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਹੈ । ਵੈ ਕਸੀਨ ਅਜਿਹੇ
ਰੋ ਗਾਂ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਤੋ ਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਟੀਕੇ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਕੋ ਈ ਵੈ ਕਸੀਨ ਉਸੇ ਵਾਇਰਸ (ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਤੋ ਂ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵੈ ਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਾਣੂ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਮਰਿਆ ਹੋ ਇਆ” ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੋ ਗੇ। ਇਸਦੀ
ਬਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈ ਦਾ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗਾ।

ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ ?

ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋ ੜਹੇ੍ ਮਾੜੇ -ਪ੍ਰ ਭਾਵ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।

ਦਰਦ/ਲਾਲੀ

ਥੋ ੜਹੇ੍ ਦਾਣੇ

ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ

ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰਲੇ , ਬੁਰੇ ਮਾੜੇ -ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰ ਟਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਹੋ ਣਗੇ ।

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?

ਚੱ ਕਰ ਮਹਿਸਊਸ ਕਰਨੇ

ਦਾਣੇ /ਖਾਰਸ਼

ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਜ਼ਿਸ਼

ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ:

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ
ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ । ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
PUNJABI

ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋ ਨ ਨੰਬਰ:

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: www.vaccines.gov
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ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਕੋ ਈ ਨਵੇ ਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ।
ਹੇ ਠਾਂ ਚਿੰ ਨ੍ਹਿ ਤ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੇ ਠਾਂ ਲਿਖੇ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ :_______________________________________
(ਨਾਮ)
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ:_________________________ ____________ (ਸਵੇ ਰ/ ਸ਼ਾਮ)
(ਮਿਤੀ)
(ਸਮਾਂ)
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਦੇ
ਟੀਕੇ

ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ?

ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ?
ਸਿਰਫ਼ ਬੱ ਚੇ *

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ

ਸਿਰਫ ਬਾਲਗ

ਟੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਡਿਪਥੇ ਰੀਆ







ਬੁਖ਼ਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਕੰ ਬਣੀ
ਮਾਂਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੋ ੜ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

X

ਫਲੂ

X

ਫਲੂ

ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇ ਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ

HepA

X

ਹੇ ਪਟਾਇਟਿਸ A

ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

HepB

X

ਹੇ ਪਟਾਈਟਿਸ B

ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

Hib

X

ਹੇ ਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਏਂ ਜ਼ਾ ਕਿਸਮ
b

ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ
ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈ ਂ ਸਰ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਸੰ ਭ�ੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ
ਨਾਲ ਫੈ ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਵੀ
ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ
ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ
ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ

HPV



IPV



MCV4

ਟੈ ਟਨਸ
ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ

X

ਜਣਨ ਅੰ ਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋ ੜੇ

X

ਪੋ ਲੀਓ
X

ਮੇ ਨਿਨਗੋ ਕੋਕਲ
ਖ਼ਸਰਾ






ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?

DTaP
ਜਾਂ
Td/Tdap





_____________________
(ਉਮਰ)
_____________________
(ਜਨਮ ਮਿਤੀ)

MMR

X

PCV
RV

ਨਿਊਮੋ ਕੋਕਲ

ਫੇ ਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ

ਰੋ ਟਾਵਾਇਰਸ

ਬੁਖ਼ਾਰ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ

ਚਿਕਨਪੌ ਕਸ (ਛੋ ਟੀ ਮਾਤਾ)

ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ

ਕੱ ਚੀ ਧੱ ਦਰ

ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਛਾਲੇ

ਕੰ ਨ-ਪੇ ੜੇ

X
X

ਛੋ ਟੀ ਚੇ ਚਕ
ਦੱ ਦਰ
(ਜ਼ੋ ਸਟਰ)

ਛੋ ਟੀ ਸੀਤਲਾ

ਬੁਖ਼ਾਰ, ਦਾਣੇ , ਨੱਕ ਵੱ ਗਣਾ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ
ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸਿਰ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਜ਼ਿਸ਼
ਜੋ ਲਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋ ਈਆਂ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਣੇ

X

* 0 ਤੋ ਂ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱ ਚੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖੋ । ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।
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