Punjabi

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID -19 ਟੀਿਾਿਰਣ:
(COVID-19 Immunization in Pregnancy:)

ਤੁਹਾਨੁੰ ਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
(What you need to know)

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ

ਤਾਂ COVID-19 ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਕ੍ਰਮਮਤ ਹੋਣ
ਦੇ
ਜੋਖਮ ਕ੍ੀ ਹਨ?

(What are the
risks of being
infected with
COVID-19 if
I’m pregnant?)

ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵਿੱ ਚ COVID -19 ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਗੰ ਭੀਰ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
(Serious complications related to COVID-19 infection are more common if you’re pregnant
than if you’re not pregnant.)

• ਇਸ ਗੱ ਲਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਮਲਦਾ ਹੈ ਮਕ੍ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID -19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ (ਫੇਫਮਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਮਵਕ੍ਮਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ
ਦੇਖਭਾਲ (ICU) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਬੱ ਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਮਨਟ (NICU) ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ੍ ਵਾਧੂ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਮਵੱ ਚ ਮਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

ਮਵੱ ਚ COVID-19 ਦਾ
ਟੀਕ੍ਾ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਹੈ?

ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿ COVID-19 ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ
ਹੈ।

(Emerging evidence suggests that it’s safe for you to get the COVID-19 vaccine.)

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਿਾਿਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨਾਲੋਂ COVID-19 ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

(Is COVID-19
vaccine safe in
pregnancy?)

ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

(The risk of getting COVID-19 and having serious complications is higher than the risk
of being immunized during pregnancy.)

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ mRNA COVID-19 ਦਾ ਟੀਕ੍ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ੍ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕ੍ੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ COVID-19 ਦੇ

•

ਟੀਕ੍ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਮਖਤ ਮਕ੍ਸਮ ਹੈ।

o ਕ੍ੈਨੇਡਾ ਮਵੱ ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ COVID-19 ਵੈਕ੍ਸੀਨਾਂ ਮਵਚੋਂ ਮਕ੍ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕ੍ਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਕ੍ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਮਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ।

o ਮਕ੍ਸੇ ਮਵਅਕ੍ਤੀ ਮਵੱ ਚ mRNA ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕ੍ੋਮਿਕ੍ਾ ਦਾ DNA ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
o ਟੀਕ੍ੇ ਮਕ੍ਵੇਂ ਕ੍ੰ ਮ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

COVID -19 ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਿੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

(What are the benefits of getting the COVID-19 vaccine?)

•

COVID-19 ਦੇ ਟੀਕ੍ੇ ਕ੍ੰ ਮ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੰ ਭੀਰ ਮਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ੍ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ।

•

ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਮਵੱ ਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ eyhp@ahs.ca ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ੍ ਕ੍ਰੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਕ੍: ਮਾਤਰੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਯੁਵਕ੍ ਰਣਨੀਤਕ੍ ਕ੍ਲੀਮਨਕ੍ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ੍ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਨਵਪੂਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਮਗਆ: 05/04/2021 1000h
ECC ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਿੁਦਾ: 05/04/2021 1041h
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ
(Balancing what’s right for you)
ਸੂਮਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, COVID -19 ਅਤੇ ਟੀਮਕ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕ੍ੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕ੍ੋਮਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕ੍ੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਹ ਕ੍ਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕ੍ਰੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪੁੱ ਛੋ:

•
•
•

ਕ੍ਾਰਜ ਸਥਾਨ, ਸਕ੍ੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁਦਾਏ ਮਵੱ ਚ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ੍ ਮਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕ੍ੰ ਮ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ ਮਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਮਜਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ੍ ਮਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕ੍ੋਈ ਮੈਂਬਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕ੍ੰ ਮ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ ਉਹ ਦੂਮਜਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ੍ ਮਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀਿ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹੋ?
ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ੋਈ ਅਮਜਹੀ ਡਾਕ੍ਟਰੀ ਸਮਥਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕ੍ਾਰਨ ਬਣ
ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ? ਇਨਹਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਦਮਾ, ਜਾਂ ਮਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ ਕ੍ਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੱ ਮਖਆ ਪਰਤੀਮਕ੍ਰਆ ਸ਼ਾਮਲ

•

ਹੈ।
ਆਪਣੇ COVID-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਕ੍ ਘਰ ਤੋਂ ਕ੍ੰ ਮ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ?

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕ੍ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ public health ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕ੍ਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
ਮੈਨੰ ੂ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕ੍ੇ
ਬਾਰੇ ਕ੍ੀ ਉਮੀਦ ਕ੍ਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
(What should I
expect with a
COVID-19 vaccine?)

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕ੍ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਕ੍ਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕ੍ਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ੁਝ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਮਾਿੇ
ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਹ ਕ੍ਰੋ।
ਟੀਕ੍ੇ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੈਨੰ ੂ COVID-19 ਦਾ

ਿੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਵਹਲਾ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ COVID-19 ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕ੍ਾ ਕ੍ਦੋਂ

(Anyone who is pregnant can now get a COVID-19 vaccine.)

ਲਗਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• COVID-19 ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਨ ਬੁੱ ਕ੍ ਕ੍ਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਮਕ੍ੰ ਗ ਟੂਲ (ahs.ca/covidvaccine) ਦਾ ਉਪਯੋਗ

(When should I get
the COVID-19

• ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ COVID-19 ਟੀਕ੍ਾ ਲਗਵਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ।

vaccine?)

ਕ੍ਰੋ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ, ਜਾਂ 811 'ਤੇ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ।

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ COVID-19 ਟੀਕ੍ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ੋਈ ਮਗਆਤ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਕ੍ੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਹ ਕ੍ਰੋ, ਪਰ ਟੀਕ੍ਾ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਹ ਕ੍ਰੋ ਮਕ੍ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
COVID-19 ਦੇ ਟੀਕ੍ੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ੍ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਕ੍ਆਂ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ੍ dTap, ਮਵਚਕ੍ਾਰ ਮਕ੍ੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਟੀਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ (ahs.ca/covidvaccine)।
(Learn more about the COVID-19 vaccines here (ahs.ca/covidvaccine).)

