
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 

ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ

ਬੱਪਿਆ ਂਅਤੇ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਕਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਕਿੱਚ COVID-19 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਿਾ ਜਾ ਂ
ਲੱਛਣ ਰਕਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਿੈਸੀਨ ਦਾ ਇੱਿ ਿੋਰਸ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਚ 
ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੇਗਾ। 

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ 
ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਿੂਲਾ ਂਕਿੱਚ ਿੋਕਿਡ-
19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਕਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਿੋਕਿਡ-19 ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਟੀਿਾਿਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂ
ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ 
ਕਸੱਕਖਆ ਕਿੱਚ ਕਿਘਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂ
ਨੰੂ ਭਾਿਨਾਤਮਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਿਲ ਆਕਫਸਰਾ ਂਲਈ ਇਹ ਇੱਿ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਕਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ। 

https://www.gov.uk/government/publications/universal-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-15-years-against-covid-19
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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ ਬੱਪਿਆ ਂਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਿੋਪਵਡ-19) ਟੀਿਾਿਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਿੋਕਿਡ-19 ਿਿੈਸੀਨ ਿੋਕਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਿਿੈਸੀਨ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਖੁਰਾਿ 
ਤੋਂ ਿੁਝ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਾਇਮ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਿੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਿਦੇ 
ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਕਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੈ? 
Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 
Pfizer ਿਿੈਸੀਨ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਟੀਕਿਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ, 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਕਖਆ ਿੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਿੇ ਨੰੂ ਅਮਰੀਿਾ, ਿੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਿਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਿਕੜਆ ਂਤੋਂ 
ਿੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਸਰਭ-ਕਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੈਸੀਨ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਇਸ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਕਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਇਨੰੀ ਜਲਦੀ ਕਕਵੇਂ ਕਵਕਸਤ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ?ਂ 
ਸਾਰੀਆ ਂਿਿੈਸੀਨਾ ਂਦੇ ਿਲੀਕਨਿਲ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾ ਂਦੇ 3 ਪੜਾਅ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿਾਰਾ ਂਲੋਿਾ ਂ'ਤੇ ਟੈਸਟ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਅਿਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸਮਾਨਾਤਂਰ ਰੂਪ ਕਿੱਚ 
ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਿਿੈਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 
ਸਮੇਂ ਕਿੱਚ ਤੇਿੀ ਕਲਆਦਂੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਿੁਿ ਖੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਚ 
ਤੇਿੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਯੂਿੇ ਕਿੱਚ ਲੱਖਾ ਂ
ਲੋਿਾ ਂਨੰੂ Pfizer ਿਿੈਸੀਨ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਿ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਰਿਾਰਡ ਹੈ। 

ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਇਸ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਕਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਟੀਕਿਆ ਂਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਿੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਸਰਫ ਇੱਿ ਜਾ ਂ2 ਕਦਨ ਰਕਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਪਕਹਲੇ ਇੱਿ ਜਾ ਂ2 ਕਦਨਾ ਂਕਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂ
ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਬਾਹਂ ਕਿੱਚ ਕਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਿ 
ਦਰਦਨਾਿ, ਭਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ

• ਥੱਕਿਆ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨਾ

• ਕਸਰ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ ਂਅਤੇ ਠੰਡ

• ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਇੱਿ ਜਾ ਂ2 ਕਦਨਾ ਂਲਈ ਠੰਡ ਅਤੇ ਿੰਬਣੀ ਦੀਆ ਂ
ਘਟਨਾਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ ਿੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਦੰਦੇ ਹਾ ਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 
(ਪੈਿੇਕਜੰਗ ਕਿੱਚ ਖੁਰਾਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ) ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਕਵਰਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਕਿੱਚ, ਿੋਕਿਡ-19 ਿਿੈਸੀਨਾ ਂ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਿਾਰਡੀਕਟਸ ਜਾ ਂਪੈਰੀਿਾਰਡੀਕਟਸ ਨਾਮਿ 
ਕਦਲ ਦੀ ਸੋਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਕਿੱਚੋਂ 
ਕਿਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾ ਂਨੇ ਆਰਾਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜਾ ਂਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿੀਤਾ। 

ਇਹ ਿੇਸ ਕਜਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾ ਂਕਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਿ ਦੇ ਿੁਝ ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ 
ਹਨ; ਿਿੈਸੀਨ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਖੁਰਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਿਾਰਡੀਕਟਸ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
(COVID-19) ਟੀਕਾ

https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1405246298320637960
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1405246298320637960
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1421206463297441793
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1421206463297441793
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ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੀ 
ਕਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਟੀਿਾਿਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀਆ ਂਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆਿਾ ਂ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਿਿੈਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਿੁਝ ਕਮੰਟਾ ਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਸੇਿਾ ਟੀਮਾ ਂਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀਆ ਂਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆਿਾ ਂਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆ ਂਦੀ 15 ਕਮੰਟਾ ਂ
ਲਈ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ।

ਸਾਰੇ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀ 
ਪ੍ਰਕਤਕਿਕਰਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਿਰਣ ਕਲਆਉਣਗੇ। 
ਆਮ ਖੁਰਾਿੀ ਿਸਤੂਆ ਂਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਇਨ੍ਾ ਂ
ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀਆ ਂਦੇ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਮੈਨੰੂ ਕੋਕਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੱਥੋਂ 
ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
NHS ਦੇ ਪਰਚ ੇਿਿੈਸੀਨ ਬਾਰੇ ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਿੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਹੈ। 

ਕਸੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਆਕਟਿਮ ਨਾਲ ਕਿੰਦਗੀ ਜੀ 
ਰਹੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਲਈ ਰਿਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਰਕਚਆ ਂਦੇ 
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਸਿਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਮੰਗਿਾਉਣ ਜਾ ਂ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ BSL ਿੀਡੀਓ ਹਨ। ਅਨੁਿਾਦ 
ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਸਿੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਿਾਿਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ 
ਿਿੈਸੀਨਾ ਂਸਿੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਲਗਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਸਿੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਕਿਸ਼ਰੋ, ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਲਾਗ ਦਾ 
ਿਕਧਆ ਹਇੋਆ ਜਖੋਮ ਹ ੈਜਾ ਂਜੋ ਕਿਸ ੇਿਮਿਰੋ ਪ੍ਰਕਤਰਧੋਿਤਾ ਿਾਲੇ 
ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹ ੇਹਨ, ਨੰੂ ਿੀ 8 ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਦ ੇਫਾਸਲੇ 'ਤੇ 
ਿਿੈਸੀਨ ਦੀਆ ਂ2 ਖਰੁਾਿਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਹੁਣ 12 
ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਦੇ ਿਿਫ਼ੇ 'ਤੇ ਿਿੈਸੀਨ ਦੀਆ ਂ2 ਖੁਰਾਿਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਿੈਸੀਨਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੂਲਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਿੁਝ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿੇਂਦਰਾ ਂਕਿੱਚ ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਕਟਵ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੋਕਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਕਿਕਟਿ ਟੈਸਟ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿੂਲ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਿੇਂਦਰ ਕਿੱਚ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੈਸ਼ਨ/ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਕਹਲੀ ਜਾ ਂਦੂਜੀ ਖੁਰਾਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਖੁਦ 
ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਜਨ੍ਾ ਂਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਿੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਟੀਿਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕਿਕਟਿ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 
ਤਿ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ 
ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ ਜੋ ਿਿੈਸੀਨ 
ਿਾਲੇ ਕਦਨ ਆਪਣੀ ਿਿੈਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਕਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੂਲ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਿੱਚ 
ਉਹ ਿੋਈ ਿੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਿੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦੀ 
ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਪਕਵੇਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 
ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਕਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਿੋਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਸ ਕਦਨ ਕਬਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਉਹਨਾ ਂਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਸਿੂਲ ਕਿੱਚ ਪਕਹਲਾ ਟੀਿਾਿਰਨ ਖੁੰਝਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ ਕਿ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ:

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਦਨ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਿਰ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਕਿੱਚ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ  
ਹੋਈ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਿਿੈਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਾ ਕਿਆਦਾ 
ਸਮਾ ਂਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿਿੈਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ 
ਸਿਾਲ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਾ ਂਬਾਅਦ ਕਿੱਚ ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 
ਸੈਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਿਰ ਸਿਣਗੇ। 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਸੱਕਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਯੋਗ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਸਿੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਕਜਹੜੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਕਸੱਕਖਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂ
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਿਿੈਸੀਨ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਇਨ੍ਾ ਂਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਹੋਿਗੇੀ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 
ਅਗਲੇਰੀ ਕਸੱਕਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਕਵੱਚ ਹੈ, 
ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਹਾ।ਂ ਯੋਗ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਿੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਿਿੈਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੂਲੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਇਨ੍ਾ ਂਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ 
ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਿਗੇੀ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਕਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਕੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਹਾ।ਂ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੰੂ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਿੂਲਾ ਂਕਿੱਚ ਬੱਕਚਆ ਂਦਾ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਕੀ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 
ਕਕਸੇ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਕ-ਇਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੇਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? 
ਹਾ,ਂ ਇਹ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਕਿਚਲੇ ਲੋਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਿਾ 
(National Booking 
Service) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਨ ਜਾ ਂ119 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਿ-ਇਨ 
ਸੈਂਟਰਾ ਂਕਿੱਚ ਿੀ ਜਾ ਸਿਦੇ 
ਹਨ।
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ਰਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਮਾਕਪਆ,ਂ ਜਾ ਂਕਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਾਕਪਆ ਂਦੀ ਕਿੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ। 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਚਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ (ਿਿੈਸੀਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਚ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਕਪਆ ਂ
ਨਾਲ ਿਿੈਸੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲਾ ਂਕਿੱਚ, ਿੁਝ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਿਾਫ਼ੀ ਕਸਆਣੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਿਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਜੇ ਮਾਕਪਆ ਂਨੇ ਰਿਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 
ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਨ ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਕਪਆ ਂਦੀ ਿਬਾਨੀ ਰਿਾਮੰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰਨ ਹਰ ਸੰਭਿ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ।

ਇਹ ਇੱਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਿੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਿਾਿਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਿਰਿੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੋਿਗੇੀ।

ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਕਕਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ 
ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲਾ ਂਕਿੱਚ, ਿੁਝ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਿਾਫ਼ੀ ਕਸਆਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੂਲ ਟੀਿਾਿਰਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਕਪਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਾ ਂਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਿੋਲ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂ
ਦਾ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਿਂਣ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਸਿ-ੈਰਿਾਮੰਦੀ ਲਈ 
ਿਾਫ਼ੀ ਸਮਝ ਹੈ (ਇਸ ਨੰੂ Gillick competence ਜਾ ਂ
ਕਗਕਲਿ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ)।

ਇਹ ਇੱਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਿੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਿਾਿਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਿਰਿੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੋਿਗੇੀ।

ਤੁਸੀਂ ਕਗਕਲਿ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਰਿਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਲਈ Green book of immunisation (ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਦੀ ਹਰੀ ਕਿਤਾਬ) ਪੜ੍ ਸਿਦੇ ਹੋ –  
www.gov.uk/government/publications/
consent-the-green-book-chapter-2।

ਕੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾ।ਂ ਿਿੈਸੀਨ ਲਾਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਕਪਆ ਂਨੰੂ ਿਿੈਸੀਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਿਿੈਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਾਹਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਿੋਲ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਕਚਤ ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
ਮਾਕਪਆ ਂਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਰਿਾਮੰਦੀ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਹੋਿ।ੇ

ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਕਕਸ਼ੋਰ ਕਲ 
Gillick competent ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ 
ਵਧੇਗਾ।

ਜੇ ਮਾਕਪਆ ਂਨੇ ਰਿਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ, ਪਰ 
ਕਕਸ਼ੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਜਹੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਕਿਤ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ 
ਕਿੱਚ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਟੀਿਾਿਰਨ, ਿਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਰਿਾਮੰਦੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ 'ਕਗਕਲਿ ਸਮਰੱਥਾ' ਕਿਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਾਕਪਆ ਂਤੋਂ ਿੋਈ ਰਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ 
ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਦੁਆਰਾ ਕਗਕਲਿ ਸਮਰੱਥ ਮੰਕਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੰੂ 
ਿਿੈਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ, ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਮਾਕਪਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ, ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਚਿਾਰ 
ਸਕਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਕਂਿ, ਮਾਪੇ 
ਕਿਸੇ ਕਗਕਲਿ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਿਰ 
ਸਿਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕਗਕਲਿ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਰਿਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਲਈ ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ ਸਿਦੇ ਹੋ –  
www.gov.uk/government/publications/
consent-the-green-book-chapter-2।

http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ ਬੱਪਿਆ ਂਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਿੋਪਵਡ-19) ਟੀਿਾਿਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ 
ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਿਿੈਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਟੀਿਾਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਸਾਰੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਿ ਪਰਚਾ 
ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਿਿੈਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ 
ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ ਬਾਰੇ 
ਿਧੇਰੇ ਕਿਸਕਤਰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਕਲੰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੇਾ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੰੂ ਟੀਿਾਿਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
Pfizer ਿਿੈਸੀਨਾ ਂਦੇ ਯੂਿੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ ਸਿਦੇ ਹੋ:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.
uk/productinformation

ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾਕਪਆ ਂਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾ ਂਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ ਬਾਰੇ 
ਕਚੰਤਾਿਾ ਂਹਨ।

ਮੈਂ ਸੁਕਣਆ ਹੈ ਕਕ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਅਕਨਯਕਮਤ 
ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾ ਂਅਚਾਨਕ ਿੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ? 
ਮਾਹਿਾਰੀ ਦੀਆ ਂਸਮੱਕਸਆਿਾ ਂਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਕਮਆਦ ਦੀਆ ਂਕਬਮਾਰੀਆ ਂਸਮੇਤ ਿਈ ਿਾਰਿਾ ਂ
ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਾਲਾਕਂਿ ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਨੇ ਦੱਕਸਆ ਹੈ 
ਕਿ ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਾਹਿਾਰੀ ਕਿੱਚ 
ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਘਨ ਕਪਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਸਬੂਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਿਿੈਸੀਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸੀ। 

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਪ੍ਰਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਿੈਸੀਨਾ ਂ
ਮਰਦਾ ਂਜਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਿਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। British Fertility Society (ਕਬ੍ਰਕਟਸ਼ ਫਰਟੀਕਲਟੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ) ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
Pfizer ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਕਿਆ ਂਕਿੱਚ ਿੋਈ ਅਲਿੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 
ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿਿੈਸੀਨ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੋਕਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਵੱਚ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 
MHRA ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆ ਂਕਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੂਲ ਿਾਲੀ 
ਿੋਈ ਚੀਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂMHRA 
ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ 
ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

ਕੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ੍ਾ ਂਕਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 
ਹੈ ਜੋ ਵੇਗਨ/ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ, ਮੁਸਕਲਮ 
ਜਾ ਂਯਹੂਦੀ ਹਨ?
Pfizer ਿਿੈਸੀਨ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਮੀਟ ਡੈਰੀਿਕੇਟਿ, ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾ ਂ
ਿੋਈ ਅੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

British Islamic Medical Association (ਕਬ੍ਰਕਟਸ਼ 
ਇਸਲਾਕਮਿ ਮੈਡੀਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਇੱਿ ਸਹਾਇਿ ਗਾਈਡ 
ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ https://britishima.org/
operation-vaccination/hub/ 'ਤੇ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਟੀਕਕਆ ਂਕਵੱਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਿਿੈਸੀਨਾ ਂਕਿੱਚ ਕਜਉਂਦਾ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਆਮ ਸਵਾਲ

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
https://www.britishfertilitysociety.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Covid19-Vaccines-FAQ-2.1.pdf
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1387368497517236234
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1387368497517236234
https://britishima.org/operation-vaccination/hub/
https://britishima.org/operation-vaccination/hub/
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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੇਧ ਬੱਪਿਆ ਂਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਿੋਪਵਡ-19) ਟੀਿਾਿਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿਿੈਸੀਨ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਿਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਿ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਾਮੰਦੀ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਣਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਂਿੋਕਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਬੇਚੈਨ ਜਾ ਂਦੁਖੀ ਮਕਹਸੂਸ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ www.nhs.uk/mental-
health/nhs-voluntary-charity-services/
charity-and-voluntary-services/get-help-
from-mental-health-helplines ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਿਰੋ।

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਿੈਸੀਨ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਿਾਧੂ 
ਜਾਣਿਾਰੀ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਿੇਂ ਿੰਮ 
ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਉਮੀਦ 
ਿਰਨੀ ਹੈ, ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ ਕਲੰਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: COVID-19 
vaccination: resources for children and 
young people – GOV.UK (www.gov.uk)।

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
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 Vaccination, helping to protect those most vulnerable. 
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