
Punjabi (India) 

 
 

FAQ_Patients_2021-12-15_v2 

 

ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ - 
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ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 
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A. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(A. General information) 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ਣ ਵਾਲਾ COVID ਕੀ  ੈ?  
(What is long COVID?) 

 ਕ ਝ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  COVID-19 ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਿਫ਼ਹਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹਵੱਚ ਸ ਸਤੀ ਮਹਿਸ ਸ 

ਿ ੰਦੀ ਿੈ, ਮਨ ਡਾਵਾਾਂਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹਸਿਤ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਬਣੀਆਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਾਂ ਿਨ   

 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ COVID ਨਾਮ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਉਿਨਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੇ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਕ ਝ 

ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਸਨ  ਇਸ ਨ ੰ  "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ COVID", "ਪੋਸਟ COVID", "ਬਾਅਦ COVID-19 

ਹਸੰਡਰੋਮ" ਜਾਾਂ "ਪੋਸਟ COVID-19 ਕੰਡੀਸ਼ਨ" ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ  
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ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ - 

COVID ਦ ੇਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ੰਦੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਸ ਤ ਸਮੁੱਹਸਆਵਾਾਂ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

 
ਹਕੰਨੇਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ਣ ਵਾਲਾ COVID   ੰਦਾ  ੈ? 
(How many people get long COVID?) 

 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ COVID ਬਾਰੇ Alberta ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਦ ਨੀਆ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ 

ਿੈ  ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਅਹਿਐਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਹਲਆ ਿੈ ਹਕ COVID-19 ਿੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਲੋਕਾਾਂ ਹਵੱਚ ਲੱਛਣ ਲੰਬੇ 

ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਿੇ ਜਾਾਂ ਹਿਰ ਠੀਕ ਿੋਕ ੇਹਿਰ ਿ ੋਗਏ  

 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ COVID ਦਾ ਅਸਰ ਹਕਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ - ਬ ਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਉਪੱਰ, ਹਸਿਤਮੰਦ 

ਲੋਕਾਾਂ ਉਪੱਰ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜ ੱਝ ਰਿੇ ਲੋਕਾਾਂ ਉਪੱਰ  ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਤ ਿਾਨ ੰ  COVID-19 

ਕਰਕੇ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹਪਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਹਿਰ ਜੇ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਿਸਪਤਾਲ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਾਇਆ 

ਹਗਆ ਸੀ  

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ੰਦੇ COVID ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੁੱਛਣ ਕੀ  ਨ? 
(What are the most common signs of long COVID?) 

 

 ਿਰੇਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ MyHealth.Alberta 'ਤੇ ਜਾਓ  

 ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮਲਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ  

ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਿੈ ਪ ਰਾ ਸਰੀਰ ਟ ੱਟਣਾ, ਇਿ ਹਸਰਫ਼ "ਥਕਾਵਟ" ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ 

COVID ਕਰਕੇ ਿੋਈ ਥਕਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਛਣ ਿੋਰ ਹਵਗੜ ਸਕਦੇ ਿਨ   

 ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ ਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਹਿਰ Rehabilitation Advice Line ਨ ੰ  1-833-379-0563 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  

 

ਮਨ ਡਾਵਾਾਂਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ 

ਰੱਖਣ ਜਾਾਂ ਹਿਆਨ ਲਗਾਉਣ 

ਹਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ 

ਸ ਆਦ ਜਾਾਂ ਗੰਿ ਦਾ ਪਤਾ 

ਨਾ ਚੱਲਣਾ 
ਹਦਲ ਦੀ ਿੜਕਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ 

ਜਾਾਂ ਬੇਹਨਯਮੀ ਿਣੋਾ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤ ੇਿਰ ਸਮੇਂ 

ਥਕਾਨ ਰਹਿਣਾ 
ਸਾਿ ਿ ਲੱਣਾ ਜਾਾਂ ਖਘੰ 

ਆਉਣਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਿੀ ਾਂ 

ਿ ੰਦ ੇਿਨ 

ਚੱਲਣ-ਹਿਰਣ ਜਾਾਂ 

ਹਿੱਲਜ ਲੱ ਕਰਨ ਹਵੱਚ 

ਮ ਸ਼ਕਲ 

ਦ ਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ ਰ  ਨਾ ਕਰ 

ਪਾਉਣਾ 
ਜੋੜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ 

ਹਵੱਚ ਦਰਦ 
ਹਨਗਲਣ ਹਵਚੱ 

ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ 
ਤਣਾਅ, ਹਚੰਤਾ ਜਾਾਂ 

ਹਡਪਰੈਸ਼ਨ 

https://myhealth.alberta.ca/HealthTopics/After-COVID
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ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ - 

COVID ਦ ੇਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ੰਦੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਸ ਤ ਸਮੁੱਹਸਆਵਾਾਂ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ੰਦੇ COVID ਦੀਆਾਂ ਮੇਰੀਆਾਂ ਸਮੁੱਹਸਆਵਾਾਂ ਹਕਨੇਂ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਬਣੀਆਾਂ ਰਹ ਣਗੀਆਾਂ? 
(How long will I have long COVID problems?) 

 ਹਕਉ ਾਂਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ COVID ਿਾਲੇ ਨਵਾਾਂ ਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ 

ਉਪੱਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਕੰਨੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿੇਗਾ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਆਦਤਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੇ ਿੋਏ ਕ ਝ ਿਫ਼ਹਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ ਝ 

ਸ ਿਾਰ ਮਹਿਸ ਸ ਿੋਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ  ਕ ਝ ਲੋਕਾਾਂ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਕਾਿੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀਆਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਿਨ ਜਾਾਂ ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਾਂ ਸ ਿਾਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਿੋਰ ਹਵਗੜ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ  

 ਿਰ ਰੋਜ਼ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ ਮਹਿਸ ਸ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਰ ਕਣਾ', 'ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ' ਅਤੇ 'ਹਿਰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨਾ' 

ਬਿ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ   

 

B. ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਹਕੁੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵ ੇ
(B. When and where to find help ) 

ਮੈਨੰੂ ਕਦੋਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ ਜਾਾਂ ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵਭਾਗ ਹਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ?  
(When should I call 911 or go to the Emergency Department?) 

ਜੇ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਤ ਿਾਨ ੰ  911 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇਿ ਿਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ 

ਸਕਦੇ ਿਨ: 

 ਸਾਿ ਆਉਣ ਹਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ (ਸਾਿ ਿ ੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮ ੰਿੋਂ ਹਸਰਫ਼ 1 ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਬੋਲ ਪਾਉਣਾ) 

 ਉਠੱਣ ਹਵੱਚ ਹਦੱਕਤ ਮਹਿਸ ਸ ਿੋਣਾ 

 ਬਿ ਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸ ਸ ਿੋਣਾ 

 ਅੱਖਾਾਂ ਮ ਰ੍ੇ ਿਨੇਰਾ ਛਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਬੇਿੋਸ਼ ਿੋਣਾ 

 ਛਾਤੀ ਹਵੱਚ ਦਰਦ ਿੋਣਾ 

ਮੈਨੰੂ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹਦਖਾਉਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ? 
(When should I see my doctor?) 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਹਦਖਾਉਣਾ ਬਿ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿ,ੈ ਜੇ: 

 ਤ ਿਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਚੰਤਾ ਿੈ  

 ਸਾਿ ਿ ੱਲ ਹਰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੋਹਰਿਾ, ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਿਣੋ  

 ਪਹਿਲਾਾਂ ਕਦੇ ਅਸਾਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿ ਣ ਸਾਿ ਿ ੱਲਣਾ  

 ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹਿਆਨ ਨਿੀ ਾਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਿੇ, ਭ ਲੱਕੜ ਿੋ ਗਏ ਿੋ, ਸੋਚ ਜਾਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਿਰ ਹਵੱਚ ਕੋਈ 

ਸ ਿਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ  

 ਅਹਜਿੀਆਾਂ ਹਦੱਕਤਾਾਂ ਆ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਤ ਿਾਡੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ ਜਾਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਿੋਰ 

ਮ ਸ਼ਕਲ ਕਰ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਪਣਾ ਖ ਦ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਾਂ ਹਿਰ ਮ ੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਸਕ ਲ ਜਾਣਾ)  

 ਹਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਜਾਾਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸ ਸ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਇਿ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਿਣੋਾ  
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ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ - 

COVID ਦ ੇਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ੰਦੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਸ ਤ ਸਮੁੱਹਸਆਵਾਾਂ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਰਹ ੰਦੇ COVID ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਮਹ ਸੂਸ  ੋਣ, ਤਾਾਂ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਮਦਦ 

ਹਕੁੱਥੋਂ ਹਮਲ ਸਕਦੀ  ੈ? 
(How can I get information and help if I have signs of long COVID?) 

 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ AHS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ “COVID-19 ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਹਸਿਤਯਾਬੀ” ਲੇਖ ਿੇਠ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ   

 Alberta ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ COVID ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਿਾਸਲ ਿੈ   

 ਤ ਿਾਨ ੰ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ COVID ਲਈ ਹਕਸੇ ਮਾਿਰ ਕਲੀਹਨਕ ਹਵਖ ੇਭੇਹਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ  ਤ ਿਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 

ਮ ਤਾਬਕ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸ ਹਵਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ  

ਮੇਰੀ ਹਸ ਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁੱਸੇ ਮ ਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨ ੀ ਾਂ  ਨ  ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ  ਾਾਂ?  
(I can’t afford the treatment my healthcare team says I need. What can I do?) 

 ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਜੇ COVID ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਾਂ ਤ ਿਾਡੀ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਸਾਿ, ਹਵਵਸਾਇਕ ਜਾਾਂ 

ਸਰੀਰਕ ਹਚਹਕਤਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ  

 AHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸੱਹਖਆ Alberta ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਹਵੱਚ 

ਉਪਲਬਿ ਿੈ   

 ਤ ਿਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਮ ਫ਼ਤ ਹਵੱਚ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਿੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿੋਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

C. ਟੀਕਾਕਰਣ 
(C. Vaccination ) 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਲੁੱਗੇ ਹਕ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹਵੁੱਚ COVID ਦੇ ਲੁੱਛਣ  ਾਲੇ ਵੀ  ਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ 

ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ?  
(If I think I have long COVID should I still get vaccinated?) 

 ਿਾਾਂ  Alberta Health Services ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਹਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  Alberta ਦੇ COVID-19 

ਵੈਕਸੀਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮ ਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ, ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤ ਿਾਨ ੰ  COVID-19 ਿੋਇਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਿਇੋਆ ਸੀ  COVID ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ 

ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ   

 ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਿਤ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਪ ੱਛਣਾ ਚਾਿ ੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਹਚਹਕਤਸਕ ਜਾਾਂ ਹਸਿਤ 

ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ   

 ਕ ਝ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਿੈ, ਪਰ 

ਇਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੋਰ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ  

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17397.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17397.aspx
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid19&utm_term=Vaccine-Phases&utm_content=sitelink&gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjl49CpMD-Uecq4afpZa-ga1En6USkhtzJEfYYIH0ZQRkCEcgnWmEdIaAuEpEALw_wcB
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid19&utm_term=Vaccine-Phases&utm_content=sitelink&gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjl49CpMD-Uecq4afpZa-ga1En6USkhtzJEfYYIH0ZQRkCEcgnWmEdIaAuEpEALw_wcB

