
ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰ ੇਤਤਕਾਲ ਤੱਥ Booster Dose Quick Facts 
 

ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨ�  ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ 

ਉਨ� � ਿਵਚ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਿਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਿਖਆ 86% ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਰੱੁਧ 98% ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਹੈ। 

ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਓਮੀਕਰੋਨ ਿਵਰੱੁਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਹ�। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4-12% ਘੱਟ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ 

ਜਾਓ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? 

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ 

ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਿਵਚ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਦਰਦ ਜ� ਖ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 

ਿਦਨ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ? 

ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈ�ਟ ਵੈਕਸੀਨ� ਿਟਡ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ ਤ� ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤ� ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨ�  

ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸ� ਲੋਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਿਵਧਾ ਹੋਵੇ �ਥੇ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁਿਕੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੰੂ ਗੈ�ਟ ਵੈਕਸੀਨ� ਿਟਡ ਤੇ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ info@safecarebc.ca. ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਿਕ� ਕਰਵਾਈਏ? Why Get Vaccinated? 

ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ◌ੂ◌ੰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ 

ਜਾਏ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਟਾ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨ�  ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਵਾਇਆ ਉਨ� � ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 34 ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰਨ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 



ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ� ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਫੈਲਣਾ ਔਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਘਟਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਜਨ� � ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ 

ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਨ� � ਹੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਦਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ। 

ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਕੋਿਵਡ-19 

ਿਵਰੱੁਧ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕੈਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ, ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ 

ਿਜੰਨ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਤ� ਿਬਨ� ਹੋਣਗੇ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਉਤਨ�  ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਚ�ਸ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹ�; ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਵਡ-

19 ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ� ਬਾਰ ੇਕੀ ਿਖ਼ਆਲ ਹ?ੈ What About Side Effects? 
 

ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� 

ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਿਵਚ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਦਰਦ ਜ� ਖ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਿਦਨ ਲਈ 

ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨਾਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ 

ਿਵਕਲਪ ਹੈ। 

ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਰੰਗਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 'ਮੈਨੰੂ ਕੱੁਝ ਵੀ ਪੱੁਛੋ' ਸਵਾਲ & ਜਵਾਬ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ।  

 
 


	ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲ ਤੱਥ Booster Dose Quick Facts
	ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਏ? Why Get Vaccinated?
	ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ? What About Side Effects?

