
 
 

The Sikh Coalition, the North American Sikh Medical and Dental Association (NASMDA), the Sikh Family Center, and 
the Jakara Movement are working to ensure that all Sikh Americans have access to information and resources 

regarding vaccinations for COVID-19. Visit thesikh.co/vaccine for more resources, and always consult your doctor 
with specific inquiries about your personal health. 

COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ? 
 
ਕਾਫੀ ਲੋਕ' ਕੋਲ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਲਰਜੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁਝ 

ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਿਚੰਤਾਵ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ' ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼' ਦੀ ਤਰ'ਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸH ਆਪਣੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ' ਤJ ਹੀ ਇਕਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵL ਿਕ ਸMਟਰ ਫਾਰ ਿਡਜ਼ੀਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਜ' ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲJ - 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ। 
 
ਜੇ ਮ5 ਗਰਭਵਤੀ ਹ8 ਜ8 ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹ8, ਤ8 ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। CDC ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਉਹਨ' ਨੰੂ COVID-19 ਦੀ ਬੁਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲ'ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ' ਉਤੇ ਟSਾਯਲ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਆਂਕੜੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ 

ਉਹਨ' ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਚੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹH ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸH ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜ' ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ' ਿਫਰ ਤੁਸH ਬSੈਸਟ-ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ' COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤJ ਪਿਹਲ' ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਲJ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਫਵਾਹ' ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ) ਦੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਕਈ ਸਰੋਤ' ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬ'ਝਪਨ ਨਹH ਹੰੁਦਾ।  
 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਅੰਿਡਆਂ ਤD ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤ8 ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਹ8 ਜੀ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਵਚ ਵਰਤJ ਲਈ ਪSਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵਚ ਅੰਡੇ ਨਹH ਹਨ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ' ਉਹਨ' 

ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਿਜਹਨ' ਨੰੂ ਅੰਿਡਆਂ ਤJ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪੇਿਨਿਸਿਲਨ (Penicillin) ਤD ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤ8 ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਹ8 ਜੀ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਵਚ ਵਰਤJ ਲਈ ਪSਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵਚ ਪੇਿਨਿਸਿਲਨ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਦਾਰਥ 

ਨਹH ਹਨ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ' ਉਹਨ' ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਿਜਹਨ' ਨੰੂ ਪੇਿਨਿਸਿਲਨ ਤJ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਤ8 ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤJ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪSਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ' ਿਵਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ (Anaphylaxis) ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, 

ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ' ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ' ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਦ' ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤ' ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤJ 

ਪਿਹਲ' ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।  
 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ8 COVID-19 ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ, ਤ8 ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹ8 ਜੀ। 



 
 

The Sikh Coalition, the North American Sikh Medical and Dental Association (NASMDA), the Sikh Family Center, and 
the Jakara Movement are working to ensure that all Sikh Americans have access to information and resources 

regarding vaccinations for COVID-19. Visit thesikh.co/vaccine for more resources, and always consult your doctor 
with specific inquiries about your personal health. 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ' COVID-19 ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹH ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹH ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ' ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤJ ਪਿਹਲ' ਕੁਝ ਸਮ' ਰੱੁਕ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।) 
 
ਜੇ ਮ5 ਇਮਯੂਨI  ਕੰਪਰੋਮਾਇਜ਼ਡ ਹ8 ਤ8 ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਯੂਨX  ਕੰਪਰੋਮਾਇਜ਼ਡ ਹਨ (ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ' ਦਾ ਇਮਯੂਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ' ਿਫਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ 

ਦੀ ਦਵਾਈ ਲMਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਮਯੂਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦLਦਾ ਹੈ), ਉਹ COVID-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤJ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਿਵਚ 

ਹਨ। CDC ਸਲਾਹ ਦLਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ'ਹ ਦੀਆਂ ਿਦੱਕਤ' ਤJ ਪੀੜਤ ਲੋਕ' ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਯੂਨ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪSਤੀਿਕSਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਜੁੜੇ 

ਹਨ। 
 
ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤD ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜ8ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟSਾਯਲ ਿਵਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤJ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟSਾਯਲ 

ਿਵਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤJ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮL, ਇਹਨ' ਦੋਵ' ਵੈਕਸੀਨ' ਲਈ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ' ਅਤੇ 

ਡਾਕਟਰ' ਕੋਲ ਲੋੜHਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹH ਹੈ ਿਕ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤJ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ' ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾ 

ਨਹH। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟSਾਯਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤ' ਜੋ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਵL ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਜਵL ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮL ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸH ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜ' ਿਚੰਤਾਵ' 

ਹਨ।  
 
 


