
Covid-19 ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਤ ਵਵਚ ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ 
ਜਵਾਇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੁਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (JCVI) ਨੇ ਹੁਣ ਿਲਾਹ 
ਸਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਤਂੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਯਾਿ ਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਸਜਨਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਕੇ ਆਪਣਾ 
COVID-19 ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਣ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿੇਣ ਤੱਕ ਿੀ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ 
ਲਗਾਣ ਿੀ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਬੇਬੀਜ਼ (ਨਵਜਾਤ ਬੱਸਚਆਂ) 
ਨੰੂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿੇਣ ਲਈ ਹੈ।  ਯੂ.ਕੇ. ਸਵਚ, 100,000 ਤਂੋ ਵਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 
ਨੰੂ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਤਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੱੁਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ 
(Moderna )ਵੈਕਿੀਨੰਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਾਂ ਵੈਕਿੀਨੰਿ ਸਵਚ ਸਜੰਿਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਕਰ ਕੇ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਹਿੇ ਗਰਭ ਸਵਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਗ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ ਹੈ।
ਸਵਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਿੰਗਠਨ (World Health Organisation-WhO) 
ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਐਿ.ਏ., ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੁਰੋਪ ਸਵਚ ਸਨਯੰਤ੍ਰ ਕ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 
COVID-19 ਵੈਕਿੀਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਸਵਚਾਰ ਕਰਿਾ ਰਸਹੰਿਾ ਹੈ।  
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ (Moderna) 
ਵੈਕਿੀਨੰਿ ਸਕਿੇ ਵੀ ਉਮਰ ਿੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਾਥਸਮਕ ਵੈਕਿੀਨੰਿ  
ਹਨ ਜੋ ਪਸਹਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਹ ਕੋਈ ਸਜਹਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੰੂ ਿੂਜੀ  
ਡੋਜ਼ ਸਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਂੋ ਸਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਉਹੀ ਵੈਕਿੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, 
ਬਸ਼ਰਤੈ ਸਕ ਉਹਨੰੂ ਪਸਹਲੀ ਡੋਜ਼ ਤਂੋ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਵੈਕਿੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਕਉ ਂਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜੰਮਾਂ ਬੱਚਾ ਿੋਵਂੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਿੇ ਵਧਿੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਵਚ ਹੋ, ਸਜਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹੱਿਪਤਾਲ, ਇਨੰਤਟੈਨਸਿਵ ਕੇਅਰ ਿਪੋਰਟ ਸਵਿੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਿਕਿਾ ਹੈ। UK ਿੇ ਅੰਕੜੇਆਂ 
ਨੇ ਿਸਿਆ ਹੈ ਸਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਜਹਨੰੂ COVID-19 ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਹੈ ਸਜਹਨੰੂ ਹੱਿਪਤਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨੰਤਟੈਨਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸਵਚ ਜਾਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਵੈਕਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਿੀ।  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੰੂ COVID-19 ਿੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਤਂੋ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪਸਹਲੀ COVID-19 ਿੀ ਲਸਹਰ  
ਤਂੋ ਵਧ ਸਗਆ ਹੈ।
ਗਰਭਾਵਿਥਾ ਸਵਚ COVID-19 ਿਾ ਵੈਕਸਿਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਬੀਮਾਰੀ ਿੇ ਸਿਲਾਫ਼ ਉਚੇਰੇ 
ਪੱਧਰ ਿੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ।  ਇਹ COVID-19 ਵੈਕਸਿਨ ਿੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂ.ਕੇ. ਿੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿੇਸ਼ਾਂ ਸਵਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੁਸਨਸਸ਼ਚਤ ਕਰਾਂਿਾ ਹੈ ਜੋ । 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੁਰੱਸਿਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਵੈਕਸਿਨ 
ਿੀਆਂ ਿੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਹੋ।  ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਸਿੱਤਤੇ ਜਾਣ ਤਾਈਂ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀ ਿੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ COVID-19 ਤਂੋ ਗੰਭੀਰ 
ਬੀਮਾਰੀ ਿੀਆਂ ਜਸਟਲਤਾਵਾਂ ਿਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ 
ਿੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਸਜਵਂੇ ਸਕ:
• ਇਮਯੂਨ ਿੰਬੰਸਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
• ਡਾਯਸਬਟੀਜ਼
• ਉਚੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਰ
• ਸਿਲ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ 
• ਿਮਾ

ਜਾਂ ਸਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ
• ਵਜ਼ਨ ਆਮ ਨਾਲਂੋ ਵਧ ਹੈ 
• 35 ਿਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਵਧ ਹੋ 
•  ਤੁਿੀਂ ਗਰਭਾਿਥਾ ਿੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋ  

(28 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਤਂੋ ਵਧ)
•  ਤੁਿੀਂ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਏਸਸ਼ਅਨ ਜਾਤੀ ਿੀ ਪਛੋਕੜ ਤਂੋ ਹੋ
•  ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਵੈਕਸਿਨ ਤਂੋ ਸਬਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵਕਸਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋ

ਤੁਿੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ COVID-19 ਤਂੋ ਵਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਵਚ 
ਹੋ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਜੋ COVID-19 ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਹ 
ਅਿਰਕਾਰਕ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ? 
ਆਪਣਾ COVID-19 ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉ

ਗਰਭਵਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਣੋ, ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਤਨਪਾਨ 
ਕਰਾਣਾਂ, ਜਣਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਯਰਿ (COVID-19) 
ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ NHS ਦੇ ਵੈਬਿਾਈਟ ਤੇ

ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਤਨਪਾਨ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ 
ਲੈਣ ਲਈ ਿਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/


 ਵੈਕਵਿਨੇਸ਼ਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ 
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ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕਤਾਬਚਾ ਬ੍ਰੈ ਲ, ਇਕ ਵੀਸਡਉ BSL ਸਵਚ, ਵੱਡੀ ਛਪਾਈ, ਇਕ ਿੁਣਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ 27 ਬੋਲੀਆਂ ਸਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੈਬਿਾਈਟ ਵੇਿੋ  
www.healthpublications.gov.uk ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਓਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਂ ਇਿ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 0300 123 1002 ਓਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ

ਵੈਕਸਿਨ ਿੇ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਾਅਿ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹੋ ਸਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ COVID-19 ਵੈਕਸਿਨ ਜਣਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਪਾਂਿਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ

COVID-19 ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤਂੋ ਸਬਹਤਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਿੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
ਆਗਾਮੀ ਗਰਭ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ। 

ਪਸਹਲੀ ਿੁਰਾਕ  ਕੋਸਵਡ -19 ਿੇ ਵੈਕਸਿਨ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿੇ ਿਕਿੀ 
ਹੈ। ਸਬਹਤਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਿੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਪਸਹਲੀ 
ਿੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੂਜੀ ਿੁਰਾਕ 8 ਤਂੋ 12 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਨੰੂ ਲੈਣ ਸਵਚ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਿੇ 
ਵੀ ਕਾਰਣ ਵਜਂੋ ਤੁਿੀਂ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਵਚ ਿੇਰੀ ਕਰ ਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜਨਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ 
ਹੋ ਿਕੇ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨੰਿ ਲਵੋ।

ਜੋਕਰ ਤੁਿੀਂ COVID-19 ਿੀ ਪਸਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ ਬੁਰੇ ਅਿਰ ਿੇ ਲੈ 
ਸਲੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਿਕਿੇ ਹੋ ਜਿਂੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਲੀ ਿੁਰਾਕ AstraZeneca ਵੈਕਸਿਨ ਿੀ ਿੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਇਿ ਸਕਤਾਬਚੇ ਸਵਚ ਸਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ 
www.gov.uk/government/publications/covid-19-
vaccination-and-blood-clotting.

ਬੂਿਟਰ ਵੈਕਵਿਨ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੂਿਟਰ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਰਿਿੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਤਂੋ  
12 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਿ ਸਲੱਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ। ਸਜਹੜੀ ਬੂਿਟਰ ਡੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ  
ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਸਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬੈ੍ਿਟਫੀਵਡੰਗ (ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਤਨਪਾਨ ਕਰਾਣਾਂ)

ਬ੍ਰੈ ਿਟਫੀਸਡੰਗ ਿੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈ।  

JCVI ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕ ਬ੍ਰੈ ਿਟਫੀਸਡੰਗ ਿੌਰਾਨ ਵੈਕਸਿਨ ਸਲੱਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ 
ਹੈ। ਇਹ USA ਅਤੇ World Health Organization ਿੀਆਂ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ਾਂ 
ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਹੋਰਾਂ ਿਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, ਵੈਕਸਿਨੰਿ ਵੀ ਿੂਜੇ ਅਿਰ ਸਵਿਾ ਿਕਿੇ ਹਨ।   
ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਮਿਿਗਾਰ ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੇਵੇ  
ਸਕ ਵੈਕਸਿਨ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਾਅਿ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ, ਿਾਿ ਕਰ  
ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕ ਿੂਜੇ ਬੱਚੇ ਿੇਿ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।   

ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਿ ਸਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ ਪੜੋ੍ ‘what to expect after your 
COVID vaccination’ www.gov.uk/government/
publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-
after-vaccination.
The Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists (RCOG) ਅਤੇ Royal College of 
Midwives (RCM) ਕੋਲ ਫੈਿਲੇ ਿਾ ਇਕ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ  
ਅਤੇ ਿੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਵੈਕਸਿਨ  
ਅਤੇ ਗਰਭਾਵਿਥਾ ਉੱਤਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਿਿਗਾਰ ਲਗੇਗੀ 
(rcog.org.uk – www.rcm.org.uk/
guidance-for-pregnant-women).

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ  
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ  
ਕਰ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਡਵਾਈਫ਼,  
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਿ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿੇਣ ਤਂੋ ਬਾਅਿ ਵੈਕਸਿਨੇਸ਼ਨ  
ਲਗਾਣ ਸਵਚ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ COVID-19 ਿੇ ਸਿਲਾਫ਼ 
ਸਬਹਤਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਵਿਨ 100% ਅਿਰਕਾਰਕ ਨਹੀ ਂ 
ਹੈ ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ, ਿੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਿਹ-ਕਰਮੀਆਂ  
ਨੰੂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਸਫਰ ਵੀ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ:
•  ਸਜਥੇ ਿਲਾਹ ਸਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਿਕ ਪਾਉ 
•  ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਮਂੇ ਿਮਂੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧਂੋਿੇ ਰਹੋ
•  ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਅੰਿਰ ਆਣ ਲਈ ਸਿੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿੋਲੋ
•  ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੋ ਮੌਜੂਿਾ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ

 ਦੀ ਿੁਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। 

https://www.healthpublications.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-and-blood-clotting
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-and-blood-clotting
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://rcog.org.uk
https://www.rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-women/
https://www.rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-women/
https://www.gov.uk/coronavirus

