
ਵੈਕਸੀਨ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤਂੋ ਿਚਾਉਦੇਂ ਹਨ

ਵੈਕਸੀਨਾਂ
ਜਸਹਤਮੰਦ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੈਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਕਉ ਂਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਂੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ ਅਵਿਹੇ 
ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਤਂੋ ਦੂਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦੀ 
ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤਂੋ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਜਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਉਸੇ ਿਾਇਰਸ (ਇਸਨੰੂ ਿੀਿਾਣੂ ਿੀ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਂੋ 
ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਵਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਿੀਿਾਣੂ ਿਾਂ ਤਾਂ “ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ” ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਿਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਗੇ। ਇਸਦੀ 
ਬਿਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿੀਿਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ੍ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਭਾਿ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਾਂ ਦੋ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰਲੇ, ਬੁਰੇ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਭਾਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਰ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਮੰਟਾਂ ਿਾਂ ਕੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਨੰੂ ਜਕਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਕਹੜੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਨ੍ਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ 
ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਹੜੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈਿਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ:  www.vaccines.gov

 ਦਰਦ/ਲਾਲੀ ਥੋੜੇ੍ ਦਾਣੇ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਕਰ ਮਵਹਸਊਸ ਕਰਨੇ ਦਾਣੇ/ਖਾਰਸ਼ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਜ਼ਸ਼

ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ:

ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਿਰ:

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਕਸਨੰੂ ਹੈ?

ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?
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ਇਸਨੰੂ ਕੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਜਕਸ ਨੰੂ ਹੈ? ਟੀਕਾ ਜਕਹੜੀ ਜਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਜਸਰਫ਼ ਿੱਚੇ* ਿੱਚੇ ਅਤੇ ਿਾਲਗ ਜਸਰਫ ਿਾਲਗ

 DTaP ਿਾਂ  
Td/Tdap

X

ਵਡਪਥੇਰੀਆ
ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ; ਵਦਲ 

ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਟੈਟਨਸ
ਬੁਖਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਗਰਦਨ, ਵਨਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ; ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ
ਗੰਭੀਰ ਖਾਂਸੀ, ਨੱਕ ਿਗਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਿਟ; 

ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

 ਫਲੂ X ਫਲੂ
ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਦ; 

ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

 HepA X ਹੇਪਟਾਇਵਟਸ A
ਥਕਾਿਟ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾਪਣ; ਵਿਗਰ, 
ਗੁਰਦਾ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

 HepB X ਹੇਪਟਾਈਵਟਸ B
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾਪਣ; 

ਵਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

 Hib X ਹੇਮੋਵਫਲਸ ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ ਵਕਸਮ 
b

ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਵਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਨਨੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

 HPV X ਮਨੱੁਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਿਾਇਰਸ
ਿਣਨ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ; ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

 IPV X ਪੋਲੀਓ
ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼, ਬੁਖਾਰ, ਅਤੇ ਵਸਰ ਦਰਦ; ਸਰੀਰ ਨੰੂ 
ਵਹਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

 MenACWY 
ਿਾਂ MenB

X ਮੈਵਨਨਿੋਕੋਕਲ ਵਬਮਾਰੀ
ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਰਦਨ; ਵਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ ਦੀ 
ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਤ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

 MMR X

ਖ਼ਸਰਾ
ਬੁਖਾਰ, ਧੱਫੜ, ਨੱਕ ਿਗਣਾ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ; ਫੇਫੜੇ 

ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੰਨ-ਪੇੜੇ
ਬੁਖਾਰ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਲਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 
ਦੀ ਸੋਿ; ਵਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਤ ਦੇ 

ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸੱੁਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰ੍ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਣੇ

 PCV13 ਿਾਂ 
PPSV23

X ਵਨਊਮੋਕੋਕਲ ਵਬਮਾਰੀ
ਫੇਫਵੜਆਂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ; ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ

 RV1 ਿਾਂ RV5 X ਰੋਟਾਿਾਇਰਸ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ

 ਛੋਟੀ ਚੇਚਕ X ਵਚਕਨਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੁਿਲੀ ਿਾਲੇ ਧੱਫੜ

 ਦੱਦਰ (ਜ਼ੋਸਟਰ) X ਕੱਚੀ ਧੱਦਰ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਛਾਲੇ

ਜਸਹਤਮੰਦ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਿਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵਂੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜਮਲੋ।

ਹੇਠਾਂ ਵਚੰਵਨ੍ਤ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: ______________________________________  ____________________
 (ਨਾਮ) (ਉਮਰ)
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਿੇਰਿਾ: ________________________  ____________ (ਸਿੇਰ/ ਸ਼ਾਮ)  ____________________
 (ਵਮਤੀ) (ਸਮਾਂ) (ਿਨਮ ਵਮਤੀ)

* 0 ਤਂੋ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਜਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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