
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਕ ਫਹਿਿ।  
 
ਿਾਲ ਿੀ ਹਵਚ, CDC ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਵਹਵਆਂ ਹਿਦਾਇਿਾਂ ਜਾਰੀ ਹਕਿੱ ਹਿਆਂ ਿਨ ਜੋ ਹਕ FDA ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਮਾਹਿਿ ਕੀਿੇ ਗਏ Moderna 

ਅਿੇ Johnson & Johnson ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਿ ਿਨ। ਇਸ ਿੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ Pfizer BioNtech 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ  ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਹਿਿ ਹਕਿੱਿਾ ਜਾ ਚੁਹਕਆ ਿੈ। 
 
ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ?  

 

• ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿੋਰ ਵਿੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੀਯਿ ਸਮੇਂ ਿੇ 
ਹਦਿੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਹਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਇਹਮਊਨ ਹਸਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੀਹਕਰਆ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਿ 

(ਜਾਂ 'ਬੂਸਟ') ਕਰਨ ਹਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲਦੀ ਿੈ।  
• COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ ਂਦੁਿੱ ਜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਨ ਹਜਿਨਾਂ ਹਵਚ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ 

ਿੈ, ਉਦਾਿਰਿ ਵਜੋਂ - ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ  ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿੈ.  

• FDA ਅਿੇ CDC ਦੇ ਮੁਿਾਹਬਕ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਇਹਮਊਨ ਹਸਸਟਮ ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿਕੜਾ ਕਰ 

ਦਵੇਗਾ ਜੋ ਹਕ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਲਿੱ ਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਿਿ ਨਾਲ ਕਮਜੋ਼ਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ.  

 

ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਕਕਸਨੂੁੰ  ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? CDC ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਿਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਹਬਕ, 

ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਕਕ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ  ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਿੇ 12-17 ਦੀ ਉਮਰ 

ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੁੰ  Pfizer-BioNTech ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

• ਹਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦੋ ਖੁਰਾਕ ਵਾਹਲਆਂ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ (Pfizer-BioNTech or Moderna) ਹਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਇਕ ਲਿੱ ਗੀ ਿੈ, ਉਿ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ ਜੇ ਕਰ:  

o ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿੋਂ ਵਿੱਿ ਿੈ; 

o ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਵਿੱਿ ਿੈ ਅਿੇ ਉਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੁਹਵਿਾ ਹਵਚ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ:  

o ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਿੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਚ ਿੈ ਅਿੇ ਉਿ ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 

ਿੋਂ ਪ੍ੀੜਿ ਿਨ ( ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਕੈਂਸਰ; ਕਈ ਹਕਸਮ ਦੇ ਕਰੋਹਨਕ ਹਕਡਨੀ, ਲੀਵਰ, ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਹਬਮਾਰੀਆਂ ; ਜਾਂ 
ਹਫਰ diabetes); ਜਾਂ  

o ਹਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਿੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਚ ਿੈ ਅਿੇ ਉਿ ਵਿੇਰੇ ਖ਼ਿਰੇ ਵਾਲੀ ਸੈਹਟੰਗ ਹਵਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਫਰਸਟ ਹਰਸਪ੍ੋਂਡਰ, ਹਸਹਖਆ ਸਟਾਫ, ਜਾਂ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ। 
 
 

• ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਿੇ ਵਿੇਰੇ ਹਰਸਕ ਵਾਹਲਆਂ ਸੈਹਟੰਗ ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਹਲਸਟ CDC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿੇ 
ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਿ ਿੈ.  

• ਹਜਿੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  Johnson & Johnson ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱ ਗੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਿ ਹਦਿੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਬੂਸਟਰ 

ਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਿ।  



 
ਮੈਨੂੁੰ  ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ/ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ FDA ਅਿੇ CDC ਦੇ ਮੁਿਾਹਬਕ:  

 
• ਜੇ ਿੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਿੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ ਅਿੇ ਿੁਿਾਨੂੰ  Pfizer-BioNTech ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ 

ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਿਾਂ ਿੁਿਾਨੂੰ  ਆਪ੍ਿੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਿੋਂ 5 ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
• ਜੇ ਿੁਸੀਂ 12-17 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ ਅਿੇ ਿੁਿਾਨੂੰ  Pfizer-BioNTech ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਿਾਂ 

ਿੁਿਾਨੂੰ  ਆਪ੍ਿੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਿੋਂ 5 ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ Pfizer-BioNTech ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
• ਜੇ ਿੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਿੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ ਅਿੇ ਿੁਿਾਨੂੰ  Moderna ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਿਾਂ 

ਿੁਿਾਨੂੰ  ਆਪ੍ਿੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਿੋਂ 6 ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
• ਜੇ ਿੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਿੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ ਅਿੇ ਿੁਿਾਨੂੰ  Johnson & Johnson ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲਿੱ ਗੀ 

ਿੋਈ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਿਾਨੂੰ  2 ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

ਮੈਨੂੁੰ  ਕਕਹੜਾ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

 

CDC ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਚਾਿੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਟੀਹਕਆਂ ਨੂੰ  ਿੁਿ ‘ਹਮਕਸ ਐਡਂ ਮੈਚ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਿੈ ਹਕ ਜੇ 

ਿੁਿਾਨੂੰ  ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ Pfizer-BioNTech ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਿਨ, ਿਾਂ ਿੁਿ ਿੁਸੀਂ Moderna ਦਾ ਬੂਸਟਰ 

ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜਾਂ ਹਫਰ ਜੇ ਿੁਿਾਨੂੰ  ਪ੍ਹਿਲਾਂ Johnson & Johnson ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱ ਗੀ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਿ ਿੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਿੋ ਿਾਂ 
Pfizer-BioNTech ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਹਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ, ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੀਆ ਬੂਸਟਰ ਉਿ ਿੈ ਹਜਿੜਾ 
ਿੁਿਾਨੂੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਲ ਜਾਵ।ੇ  
 
ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਿ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜਾਂ ਹਫਰ ਆਪ੍ਿੇ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜਾਂ ਹਫਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਿੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਕ ਫਹਿਿ। 
 

 


