
ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤ ੇCOVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ  ਵਿਚੱ ਦਖੇੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਔਬਸਟੇਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤ ੇ
ਗਾਇਨੀਕਲੋੋਜਜਸਟਸ ਅਤ ੇਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਜਿਡਵਾਈਵਜ਼ 
ਵੱਲੋਂ  ਗਰਭਵਤੀ ਅਤ ੇਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
COVID-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UK 
ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋੋਨਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਅਤ ੇਸਭ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।   

ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ COVID-19 ਟੀਕ ੇਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਇਵਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਿੇਟੀ (JCVI) ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਹੈ ਵਕ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਵਬਿਾਰੀ 
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਿਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਵਕਉਵਂਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 
COVID-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਬੂਸਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇCOVID-19 ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਜੋਖਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਿਾਿੂਲੀ 
Omicron ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਿੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਵਜਹੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਤਕੱ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੀ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕ ੇਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ UK 
ਵਿੱਚ, 250,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, 
ਿੱੁਖ ਤਰੌ 'ਤ ੇPfizer and Moderna  ਟੀਵਕਆਂ ਨਾਲ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਤ ੇਿਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ 
ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਕਰੋੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਗਰਭਿਤੀ 
ਔਰਤ ਜਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜੰਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਗਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤ ੇUK, ਅਿਰੀਕਾ, ਕਨੈੇਡਾ ਅਤ ੇਯੂਰਪ 
ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ  COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ 
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

COVID-19 ਟੀਕਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇ
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਵਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁਰ਼ੋਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਅਤ ੇਪਜਹਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 
ਬੂਸਟਰ ਡਜੋ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

COVID-19 ਟੀਕ ੇ(ਵਕੈਸੀਨ) ਬਾਰ ੇਇੱਕ 
ਗਾਈਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ 
ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
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ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋਿਿ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ  
ਵਸਹਤ-ਸਿਵੱਸਆਿਾ ਂਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 

• ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ

• ਦਿਾ 

• ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

• ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਿਾਰੀ

• ਡਾਇਬਟੀ਼ਿ (ਸ਼ੂਗਰ)

ਜਾਂ ਜੇਕਰ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਲੋੜੋਂ ਿੱਧ ਹ ੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹ ੈ
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਤਿਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹ ੋ 

 (28 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ)
• ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤ ੇਏਸ਼ੀਆਈ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ 

ਿਾਲੇ ਹ ੋ
• ਤੁਹਾਡਾ ਵਬਲਕੁਲੱ ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ 

ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

COVID-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਜੰਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ COVID-19 
ਵਬਿਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਿ ਅਤ ੇਲਾਗਗ੍ਰਸਤ  ਹੋਣਾ ਵਕਨੰਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ 
COVID-19 ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਿਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂ ਨਿੀਆਂ 
ਵਕਸਿਾਂ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਿੋ।  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਕ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 6 ਿਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦ ੇ
COVID-19 ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਵਂਕ ਿਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਕੱ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਜਨਿ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹ ੇਸਿੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੰੂ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਵਨਕਲ ਜੋਖਿ ਸਿੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੰੂ ਟੀਕ ੇਦੀਆਂ ਪਵਹਲੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਪੁਰ਼ਿੋਰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ 
ਅਤ ੇਪਵਹਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤਝੜ 
ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕ ੇਦੀ ਲੋੜ ਜਕਓ ਂ
ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ 
ਵਬਿਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅਣਜੰਿੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 
ਵਬਿਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, 
ਅਤ ੇਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਿੇਂ (ਜੰਿੇ) ਬੱਚੇ ਲਈ COVID-19 ਵਬਿਾਰੀ ਦਾ ਸਿੁੱਚਾ 
ਜੋਖਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ COVID-19 ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਲਵਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਧ 
ਵਗਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੀ ਬਹਤੁ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤ ੇਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।

COVID-19 ਟੀਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਿਾਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਬੂਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਿਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਧਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

UK ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤ ੇਗਏ COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ  
ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦਆੁਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ 
250,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਿਰੀਕਾ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਿੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿੱਚ ਅਵਜਹਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੀ  ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸਿਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਬੰਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਦਸੰਬਰ ਦਰਵਿਆਨ ਅਪੌਇੰਟਿੈਂਟ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜੋਖਿ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।     

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਕ ੇਦੀ ਆਿਰੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  
3 ਿਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿੇਂ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਦੇਣ ਤਕੱ 
ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਨੀ ਉਿਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ 
ਨਾਲੋਂ  COVID-19 ਦਾ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ 
ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਲੀਵਨਕਲ ਪੱਖੋਂ ਵਚਰਕਾਲੀ 
ਵਸਹਤ-ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ 
COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ
COVID-19 ਟੀਕ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈੋ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਵਧਐਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 
ਹੈ ਵਕ COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਿਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, 
ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਜੋਖਿ 'ਤ ੇਕਈੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ  
100,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ COVID-19  ਦਾ 
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਵਦੱਤਾ ਸੀ।

ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ 
ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। 

JCVI ਨੇ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ  
ਟੀਕ ੇਲਗਿਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਅਿਰੀਕਾ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ 
ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਐਟਂੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੰੂ 
COVID-19ਵਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਐਟਂੀਬਾਡੀ਼ਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਿੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਟੀਕਾ ਖੁਦ ਿਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤੁਹਾਨੰੂ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਿੱਲੋ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਟੀਕ ੇਦੀ  
ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਸਟਰ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ  
ਤਾ਼ਿਾ-ਤਰੀਨ ਵਿਸ਼ਵਰਤ ਵਕਸਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – 
ਵਿਸ਼ਵਰਤ ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਛਲੇ ਟੀਕ ੇਦੀ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ Omicron ਵਕਸਿ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕ ੇਦੀ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ 
ਵਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਪਛਲੇ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ਰਤ ਟੀਕ ੇਦੋਿੇਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਿਧਾਉਦਂੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਿਸ਼ਰਤ ਟੀਕ ੇOmicron ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਕਸਿਾਂ 
ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਕਉਵਂਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 
ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਵਕਸਿਾਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ 
JCVI ਨੇ ਵਸੱਟਾ ਕਵੱਢਆ ਹੈ ਵਕ ਦੋਿੇਂ  ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਟੀਕ ੇਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਤ ੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਹ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਵਿਸ਼ਰਤ ਟੀਕ ੇਲਗਿਾਉਣ 
ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਹੀ ਸਿੇਂ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਹੀ ਟੀਕ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ - ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਸਟਰ 
ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ   ਕਰਨਾ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਟੀਕੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਟਸੁਸ (ਕਾਲੀ ਖੰਘ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿੀ 
ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ  
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਟੀਕ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਠੱੇ ਵਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਿੱਖਰੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਵਫਰ ਿੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡ ੇਫਲੂ ਅਤ ੇCOVID-19 ਟੀਕ ੇਇਕਠੱੇ ਵਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕਉਵਂਕ 
ਉਹ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ੋਸਿੇਂ ਵਦੱਤ ੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੇ 16 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤਕੱ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਟਸੁਸ 
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕ ੇਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਕਲੋ ਜਨਿ ਸਿੇਂ ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   
ਇਹ ਟੀਕਾ ਆਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ 20 ਹਫ਼ਵਤਆਂ 'ਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਸਕਨੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਟੀਕਾ ਵਕਸੇ ਿੱਖਰੀ ਅਪੌਇੰਟਿੈਂਟ ’ਤ ੇਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 
COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਬਿਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨੰੂ 
ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਧੀਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਂਗ, ਕਈੋ ਿੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ  
ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ COVID-19  
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈੋ ਿੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀ਼ਿਾਂ ਹਨ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ COVID-19 
ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜੋਖਿ ’ਤ ੇਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ 
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NHS ਸਲਾਹਦੇਖੋ।

COVID-19 ਟੀਕ ੇਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਿਾਂਗ, ਸਾਰੇ COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਲਈ ਆਿ 
ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਇੱਕ ੋਵਜਹੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਿਰਤ ੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਰਤ ਟੀਕ ੇਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:
• ਵਜਸ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਦੇਹ, 

ਭਾਰੇਪਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਛੂਹਣ ’ਤ ੇਦਰਦ ਹੋਣਾ – ਇਹ ਟੀਕ ੇ
ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਿਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

• ਥਕਾਿਟ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਵਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
• ਆਿ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹਲਕ ੇਫਲੂ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ
ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਵਬਹਤਰ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਿੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੈਕਵੇਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ 
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ)ੋ।

ਹਾਲਾਂਵਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇCOVID-19 ਦੇ ਕਈੋ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਦਂ ੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਤਕੱ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹ ੋ
ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਆਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੇਂ ਤਕੱ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ ਵਿਗੜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ NHS 111 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਲਈ 18001 111 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸੀਂ Yellow Card 
ਸਕੀਿ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕ ੇਅਤ ੇਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਔਬਸਟੇਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤ ੇ
ਗਾਇਨੀਕਲੋੋਵਜਸਟਸ (RCOG)  ਅਤ ੇਰੌਇਲ ਕਾਲਜ  
ਆਫ਼ ਵਿਡਿਾਈਿ਼ਿ (RCM) ਕਲੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਟੀਜਕਆਂ ਅਤ ੇ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਿਦਦਗਾਰ ਲੱਗ  
ਸਕਦੀ ਹੈ।

NHS UK 'ਤ ੇਗਰਭਅਿਸਥਾ, ਦੁੱਧ 
ਚੁੰਘਾਉਣ, ਜਣਨ-ਸਿਰੱਥਾ ਅਤ ੇCOVID-19 
ਟੀਕ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਈ, ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਂਗ, ਟੀਕ ੇਆਿ ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਟੀਕ ੇਦੇ ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਗਰਭਿਤੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਗਰਭਿਤੀ 
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ੋਵਜਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਕਈੋ ਖਾਸ ਜੋਖਿਾਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਿੀਦ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤ ੇਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪੜ੍ਹ ੋCOVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਿੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ Yellow 
Card ਸਕੀਿ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• Yellow Card ਸਕੀਿ'ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ

• Yellow Card ਸਕੀਿ ਨੰੂ 0800 731 6789  
(ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਿਜੇ ਤਕੱ) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ

• ਐਪਲ ਜਾਂ ਐਡਂਰੌਇਡ ਲਈ Yellow Card ਐਪ  
ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਿਰਤ ਕੇ

Pfizer ਅਤ ੇModerna COVID-19 ਟੀਵਕਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦਲ ਦੀ 
ਸੋਜ (ਿਾਇਓਕਾਰਡਾਈਵਟਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਵਟਸ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ) ਦ ੇ
ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਿਾਿਲੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਿਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ 
ਛੋਟੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਿ ਅਤ ੇ
ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਹਤਰ ਿਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਲਦੀ 
ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ, 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 
• ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ
• ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
• ਵਦਲ ਦਾ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ, ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕ ੇਅਵਨਯਵਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਼ਿੋਰ ਨਾਲ 

ਧੜਕਨ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ
ਜੇਕਰ ਵਕਸੀ ਵਪੱਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇ’ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ 
ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਜਾਂ ਿਾਹਰ-ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।

COVID-19 ਟੀਕ ੇਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
https://yellowcard.mhra.gov.uk

