
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਿਾਲ 

 

 

1 - ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਐਾਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਮੀਊਵਨਟੀ ਿਧਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

2 - ਟੀਕੇ ਵਿੁੱਚ ਕੀ ਮੌਜ ਦ ਹੈ? 

Moderna ਅਤੇ Pfizer ਟੀਕੇ ਵਿੁੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਮੌਜ ਦ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

3 - ਕੀ mRNA ਮੇਰੇ DNA ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਨਹੀ ਾਂ। mRNA ਕਦੇ ਿੀ ਸੈੁੱਲ ਦੇ ਵਨਊਕਲੀਅਸ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਸਾਡਾ DNA (ਜੈਨੇਵਟਕ ਪਦਾਰਥ) 

ਮੌਜ ਦ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

4 - ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਟੀਕੇ ਵਕੂੰਝ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈੁੱਲਾਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ” ਦਾ  ਅੰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਉਸ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤ ੇਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੋਟੀਨ ਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈੁੱਲ mRNA ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹ ੂੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈੁੱਲ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਰੋਟੀਨ ਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਵਦਖਾਈ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱਗ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਾਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾ ਕ ੇਇਵਮਊਨ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰ  

ਕਰ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰ ੁੱਧ ਕ ਦਰਤੀ ਸੂੰਕਰਮਣ ਵਿੁੱਚ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

5 - ਕੀ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਨਹੀ ਾਂ। mRNA ਟੀਕੇ ਵਿੁੱਚ ਅਵਜਹੇ ਲਾਈਿ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਜਾਿੇ। ਟੀਕਾ 

ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਕਰਮਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 



6 - ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗਾ? 

ਨਹੀ ਾਂ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ Moderna ਅਤੇ Pfizer ਦੇ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੁੱਚ ਲਗਭਗ 95% 

ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਤ ਹਾਡੇ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕ ੁੱਝ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਬਣੀ 

ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ।  

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਿਾਧ  ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ, ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੁੱਥ 

ਧੋਣ ਦੀ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

7 - ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ? 

ਨਹੀ ਾਂ, ਪਰ ਕ ੁੱਝ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਬਹ ਤੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਗੇ ਵਜਸਨ ੂੰ  “ਹਰਡ ਇਮੀਊਵਨਟੀ” ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ 

ਵਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੁੱਚ ਅਵਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਤੀ ਇਮੀਊਵਨਟੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੀ 

ਦਰ ਘੁੱਟ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅੂੰਤ ਵਿੁੱਚ ਿਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ 

ਸਕਣਗੇ।  

 

8 - ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਵਕਆਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਜੀ ਹਾਾਂ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇੂੰਝ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੁੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਵਕਆਾਂ 

ਤੋਂ mRNA ਟੀਵਕਆਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲੇ ਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ, ਤਾਾਂ ਵਿਵਗਆਨੀਆਾਂ 

ਨੇ mRNA ਟੀਕੇ ਵਿੁੱਚ ਖਾਸ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈੁੱਲਾਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ mRNA ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਕਸਤ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ। 

mRNA ਟੀਕੇ ਅਮੇਵਰਕਾ ਵਿੁੱਚ ਹੋਰਾਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਮਆਰਾਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। FDA ਿੁੱਲੋਂ  

ਹਜਾਰਾਾਂ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਰਤੋਂ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

 

9 - ਕੀ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹਨ? 

ਕ ੁੱਝ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਟੀਕ ੇਿਾਾਂਗ ਇਸ ਨਾਲ ਕ ੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ 

ਗੁੱਲ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤ ਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਾਂਟੀਬਾਡੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  

ਇਮੀਊਵਨਟੀ ਵਮਲੇਗੀ।  

 



 

 

10 - ਸੂੰਭਾਿਤ ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵਕਹੜੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ? 

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਾਂ ਸੋਜ। 

ਥਕਾਿਟ, ਬੇਚੈਨੀ। 

ਵਸਰ ਦਰਦ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਜੋੜਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜ।  

ਬ ਖਾਰ, ਕੂੰਬਣੀ। 

ਵਲੂੰਿ ਨੋਡਸ ਵਿੁੱਚ ਸੋਜ। 

 

11 - ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵਕੂੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਬਣੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ? 

ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੂੰਟ ੇਅਤੇ ਇਹ ਵਜਆਦਾਤਰ ਦ ਸਰੀ ਖ ਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ।  

 

12 - ਵਕੂੰਨੀ ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ? 

ਇੁੱਕੋ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ 2 ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹ।ੈ ਪਵਹਲੀ ਖ ਰਾਕ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਐਾਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਰੀ ਖ ਰਾਕ ਐਾਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਬ ਸਟਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

13 - ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੂੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਕੋਿੀਡ-19 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? 

ਦ ਸਰੀ ਖ ਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂੰਗੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਬਣਨ ਲਈ 2 ਹਿਤੇ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲੁੱਗ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਮਾਸਕ 

ਪਵਹਨਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹੁੱਥਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਵਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਭਾਾਂਤ-ਭਾਾਂਤ ਦੇ ਸਟਰੇਨਾਾਂ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੀ ਰੁੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੁੱਕ 

ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ।  

 

14 - ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਭਾਾਂਤ-ਭਾਾਂਤ ਦੇ ਸਟਰੇਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਕਰੇਗਾ? 

ਅਜੇ ਤੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਪ ਰਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਇਹ ਕ ੁੱਝ 

ਮੌਜ ਦਾ ਸਟਰੇਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  



 

 

 

15 - ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਜੀ ਹਾਾਂ। ਇਸਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਿੀ 

ਐਨਾਿਾਈਲੈਕਵਟਕ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹ ੈਵਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ 

ਜਾਣ  ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਪ ਰੀ 15 ਵਮੂੰਟ ਤੁੱਕ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।  

 

16 - ਕੀ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਸਮੇਂ Pfizer ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

Moderna ਟੀਕੇ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਛੋਟੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਬਾਰ ੇਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

 

17 - ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਦ ੁੱਧ ਚ ੂੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੁੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਜੀ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰ।ੋ  

 

18 - ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਕੂੰਨੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਟੀਕਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮ ਿਤ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤ ਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਵਥਤੀ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ।  

 

19- ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ? 

ਨਹੀ ਾਂ। 

 

20 - ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਕਰੇਗਾ? 

ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਅਜੇ ਤੁੱਕ ਵਗਆਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਸੂੰਭਿ ਹੈ ਵਕ ਬ ਸਟਰ ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇ। 

 



 

 

 


