
 

ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ 

 ਬੀਸੀਜੀ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਗਤਾ 

ਕੁੱਟ ਆਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁੱਕ ਦੀ ਕਕਉ ਾਂ ਹੈ? 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਨਿਰਫ ਪੰਜ ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ 

ਹ਼ੀ  ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ   ੈਕਿ਼ੀਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ। ਇਹ ਇਿ ਲਈ 

ਹ ੈਨਕਉਨਂਕ ਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਟ਼ੀਬ਼ੀ ਤੋਂ ਗਭੰ਼ੀਰ ਜਨਟਲਤਾ ਾਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਦਾ  ਧੇਰ ੇਖ਼ਤਰਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਪੰਜ 

ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆਂ 'ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲ਼ੀ 

ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਕਨੁੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਬ ੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 

ਹਾਾਂ? 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਟ਼ੀਬ਼ੀ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਿ ੰ  ਨਿਿੱ ਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ ਿੱਕ 

ਕਰਿਾ ਿੰਭ  ਿਹ਼ੀ ਂਹੈ ।  ੈਕਿ਼ੀਿ ਨਿਰਫ਼ ਜਿਤਕ ਨਿਹਤ 

ਪਹ ੰਚ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰਾਹ਼ੀ ਂਉਪਲਬਧ ਹੈ  

ਅਸੀ ਾਂ ਇੁੱਕ ਅਕਜਹੇ ਦੇਸ ਕਵੁੱਚ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਛ ੁੱਟੀਆਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਕਜੁੱਥ ੇਟੀਬੀ 

ਆਮ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਤੰਿ ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿਮੇਂ ਲਈ 

ਦੇਸ਼ ਨ ਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹ਼ੀ ਂਹਿ 

(ਹਾਲਾਂਨਕ ਉਹ ਅਜੇ  ਼ੀ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਿਕਦੇ ਹਿ)  ਜਦੋਂ ਤ ਿ਼ੀ ਂਨ ਦੇਸ਼ ਨ ਿੱਚ ਹ ੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ 

ਪੰਜ ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਨਬਮਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ 

ਬ ਖਾਰ ਿਾਲ ਨਬਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ 

ਹੈ  

 

ਬੀਸੀਜੀ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 

ਕੀ ਇਹ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ? 

ਆਕਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਨ ਿੱਚ ਨਕਿੇ  ਼ੀ ਯੋਗ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ 

ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਅਤ ੇਕਲ਼ੀਨਿਕ ਦ਼ੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮੈਿਟੌਕਿ ਿਨਕਿ ਟੈਿਟ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ  ਼ੀ 

ਮ ਫ਼ਤ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਲਈ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਧੀਆ ਸਮਾਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ? 

ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਕ ਝ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਅਤ ੇਛੇ ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ ਦੇ 

ਨ ਚਕਾਰ ਟ਼ੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ ਿਭ ਤੋਂ  ਧ਼ੀਆ ਹੈ। ਉਹ 

ਪੰਜ ਿਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਿੱਕ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਛੇ ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ 

ਿ ੰ  ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕ ਕ਼ੀ ਉਹ ਟ਼ੀਬ਼ੀ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਨ ਿੱਚ 

ਆਇਆ ਹ,ੈ ਮੈਿਟੌਕਿ ਿਨਕਿ ਟਿੈਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦ਼ੀ 

ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਆਪਣ ੇ

ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ (3 ਨਦਿ) 

ਪਨਹਲਾਂ ਇਿ ਟੈਿਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗ਼ੀ। 

 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇੁੱਕ ਬੁੱਚਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੁੱਡਾ ਬੁੱਚਾ 

ਹੈ ਕਜਸਨ ੰ  ਦੋਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਅਿ਼ੀ ਂਤ ਹਾਡੇ ਛੇ ਮਹ਼ੀਿੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ 

 ਿੱਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਇਿੱਕੋ ਕਲ਼ੀਨਿਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟ਼ੀਕ ੇ

ਲਗ ਾਉਣ ਦਾ ਟ਼ੀਚਾ ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਅਿ਼ੀ ਂਹਮੇਸ਼ਾ 

ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ ੇਅਤ ੇਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਛੇ ਮਹ਼ੀਿੇ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ 

ਪਹ ੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਿ੍ਾਂ ਿ ੰ  ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ  ੈਕਿ਼ੀਿ 

ਲਗ ਾ ਾਂਗੇ, ਇਿ ਲਈ ਉਿ੍ਾਂ ਿ ੰ  ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਦਿੱਤ਼ੀ 

ਜਾ ੇਗ਼ੀ। 

ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਛੇ ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆਂ 

ਿ ੰ   ਼ੀ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਚਮੜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ 

ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ  ਿੱਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦ਼ੀ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਦ਼ੀ ਨਮਤ਼ੀ 



 

ਿ ੰ   ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਲ਼ੀਨਿਕ ਦ਼ੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿਾਲ 

ਇਕ ਿਾਰ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗ਼ੀ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਨਕ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਬਿੱਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਦੋ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਣਾ ਪ ੈਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਮਰੇ ੇਬੁੱਚ ੇ

ਨ ੰ  ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਮੈਨਟੌਕਸ ਟੈਸਟ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਨਿਰਫ 6 ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕ ਝ ਬਿੱਨਚਆਂ ਿ ੰ  

ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮੈਿਟਕੌਿ ਟੈਿਟ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗ਼ੀ 

ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਨਕ ਉਹ ਟ਼ੀਬ਼ੀ ਦੇ 

ਿੰਪਰਕ ਨ ਿੱਚ ਿਹ਼ੀ ਂਆਏ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਤ ਿ਼ੀ ਂਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ 

ਦੇ 6 ਮਹ਼ੀਿੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਨਦਿੱਤ਼ੀ ਿ਼ੀ, ਤਾਂ ਅਿ਼ੀ ਂਉਿ ਿਮੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗ ੇ

ਜਦੋਂ ਅਿ਼ੀ ਂਤ ਹਾਿ ੰ  ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਕ਼ੀ ਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  

ਮੈਿਟੌਕਿ ਟੈਿਟ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹ਼ੀ।ਂ 

ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ ਕਸਹਤ 

ਸਮੁੱਕਸਆਵਾਾਂ/ਕਚਤੰਾਵਾਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ 

ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਨਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨ ਿੱਚ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਅਜੇ  ਼ੀ ਨਦਿੱਤ਼ੀ 

ਜਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ ਿ਼ੀ ਂਕਲ਼ੀਨਿਕ ਨ ਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਰਿ ਿ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤ ੇਜਿਮ ਦੇਣ 

 ਾਲ਼ੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ ਨਕਿੇ  ਼ੀ ਿਨਿਤ਼ੀ ਬਾਰ ੇ

ਦਿੱਿੋ   

- ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਜਿਮ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਿ ੰ  ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲਾਂ ਉਿ ਦ਼ੀ ਗਰਭ ਅ ਿਿਾ ਦ਼ੀ ਉਮਰ 

(ਉਿ ਉਮਰ ਤ ਹਾਡ਼ੀ ਗਰਭ ਅ ਿਿਾ ਦੌਰਾਿ 

ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ) ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 34 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਿ   

- ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦ਼ੀ ਜਿਮ ਦੇਣ  ਾਲ਼ੀ ਮਾਂ ਿ ੰ  

ਐਿੱਚਆਈ ਼ੀ ਹ ੈ(ਜਾਂ ਗਰਭ ਅ ਿਿਾ ਦੌਰਾਿ 

ਜਾਂ ਦ ਿੱਧ ਚ ੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਿ ਇਮਯ ਿੋਿਪਰੈਨਿ  

ਦ ਾਈ ਲੈ ਰਹ਼ੀ ਿ਼ੀ) ਤਾਂ ਿਾਿ ੰ  ਉਹਿਾਂ ਦੇ 

ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਨ ਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦੇਰ਼ੀ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 

ਹੋ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤ ਿ਼ੀ ਂਨਕਿੇ ਬਾਲ 

ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਲ਼ੀਅਰੈਂਿ ਿਹ਼ੀ ਂਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ 

ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਿੱਕ ਖਾਿ ਉਮਰ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਢ ਕ ਾਂ 

ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਧੇਰ ੇਨ ਿਿਾਰ ਨ ਿੱਚ 

ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ  

- ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਕੈਂਿਰ, ਐਿੱਚਆਈ ਼ੀ, 

ਗ ਰਦੇ ਦ਼ੀ ਨਬਮਾਰ਼ੀ, ਸ਼ ਗਰ, ਗੰਭ਼ੀਰ ਿੰਯ ਕਤ 

ਇਮਯ ਿੋਡਫ਼ੀਨਿਏਿਂ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨਿਤ਼ੀਆਂ 

ਹਿ ਜੋ ਇਨਮਊਿ ਨਿਿਟਮ ਿ ੰ  ਕਮਜੋਰ 

ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਜਾਂ ਇਿ  ੇਲੇ ਉਿ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ 

ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿ਼ੀ ਂਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  

ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹ਼ੀ ਂਹੋ ਿਕਦੇ  

ਿਾਡ਼ੀਆਂ ਿਰਿਾਂ ਕਲ਼ੀਨਿਕ ਨ ਿੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤ ੇ

ਪਨਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਇਨਤਹਾਿ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਗ਼ੀਆਂ 

ਅਤ ੇਤ ਹਾਿ ੰ  ਿ ਨਚਤ ਕਰਿਗ਼ੀਆਂ ਨਕ ਕ਼ੀ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ 

 ੈਕਿ਼ੀਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹ਼ੀ ਂ  

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਕੋਈ ਨਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ਼ੀ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 0800 367 224 'ਤੇ ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ 

ਿੇ ਾ ਿ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਮੇਰਾ ਬੁੱਚਾ ਹ ਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦੁੱਤੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਪੰਜ 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸੀ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੁੱਚਾ ਬੀਸੀਜੀ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹੈ? 

ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਹ ਣ ਘਿੱਟ ਜੋਖਮ ਨ ਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਿਲਈ ਉਹ ਹ ਣ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹ਼ੀ ਂਹੈ। ਿਾਿ ੰ  

ਅਫ਼ਿੋਿ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਕੋਨ ਡ-19 ਕਾਰਿ ਆਈਆਂ 

ਰ ਕਾ ਟਾਂ ਕਾਰਿ ਟ਼ੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਨ ਿੱਚ ਅਿਮਰਿੱਿ 

ਿਿ। 

 

ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ 

ਕੀ ਨਰਸ ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਛੇ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਇੁੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿਾਡ਼ੀ ਿੇ ਾ ਨਿਰਫ ਟ਼ੀਬ਼ੀ ਲਈ ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਟ਼ੀਕ ੇਪਰਦਾਿ 

ਕਰਿ ਲਈ ਫੰਡ ਨਦਿੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਤ ਹਾਡੇ 

ਆਪਣੇ ਪਨਰ ਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦ ਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ਼ੀਤੇ 

ਅਿ ਿਾਰ ਨਦਿੱਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਲੋੜ਼ੀਦੇਂ 



 

ਹੋਰ ਟ਼ੀਨਕਆਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਗਿੱਲ 

ਕਰੋ। 

ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ 

ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਅਿ਼ੀ ਂਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਿਹ਼ੀ ਂਦੇ ਿਕਦੇ 

ਜੇਕਰ ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਨਹਲਾਂ ਲਾਈ  

ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ (ਨਜ ੇਂ ਨਕ MMR, ਨਚਕਿਪੌਕਿ/ ੈਰ਼ੀਿੇਲਾ 

ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਫ਼ੀ ਰ  ੈਕਿ਼ੀਿ) ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

ਇਹ ਿ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤ ਿ਼ੀ ਂਕੋਈ  ਼ੀ ਲਾਈ   ੈਕਿ਼ੀਿ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ 

ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬ ਿੱਕ ਕਰੋ  ਇਿ ਨ ਿੱਚ 

ਰੋਟਾ ਾਇਰਿ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹ਼ੀ ਂਹੈ, ਜੋ ਨਕਿੇ  ਼ੀ 

ਿਮੇਂ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ  

ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਬਮਾਰ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤ ਿ਼ੀ ਂਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਦਿ 

ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਿ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਇਿ ਿ ੰ  ਦ ਬਾਰਾ 

ਤਨਹ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗ਼ੀ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ 

ਬਿੱਚੇ ਨ ਿੱਚ ਕੋਨ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਿ, ਕੋਨ ਡ-19 ਲਈ 

ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਿਟ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰੇਲ  ਿੰਪਰਕਾਂ 

 ਜੋਂ ਅਲਿੱਗ-ਿਲਿੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ 

ਨ ਿੱਚ ਰਹੋ। 

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0800 367 224 'ਤੇ ਨਜੰਿ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਹੋ ਿਕ ੇ

ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਕਲ਼ੀਨਿਕ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਿੋਮ ਾਰ ਤੋਂ 

ਸ਼ ਿੱਕਰ ਾਰ ਿ ੇਰ ੇ8  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30  ਜੇ ਤਿੱਕ 

ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ। 

ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਸੀ - ਕੀ ਉਹ 

ਅਜ ੇਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਕੋਨ ਡ-19 ਤੋਂ ਠ਼ੀਕ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੈ। ???? 

ਜੇਕਰ ਤ ਿ਼ੀ ਂਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਅਜੇ  ਼ੀ ਕੋਨ ਡ-19 ਦੇ 

ਕਾਰਿ ਅਲਿੱਗ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਆਪਣ਼ੀ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਿ ੰ  ਮ ੜ-ਤਨਹ ਕਰਿਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਕਚਕਨਪੌਕਸ ਜਾਾਂ 

ਖਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਕੀ ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਬੀਸੀਜੀ 

ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ?  

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੰ  ਨਚਕਿਪੌਕਿ ਜਾਂ ਖਿਰਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 

ਇਿੱਕ ਮਹ਼ੀਿਾ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰੋ  

 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੁੱਚ ੇਨ ੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ 

ਹੋਣਗੇ? 

- ਨਜਆਦਾਤਰ ਬਿੱਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਪਰਤ਼ੀ 

ਤ ਰੰਤ ਕੋਈ ਪਰਨਤਨਕਨਰਆ ਿਹ਼ੀ ਂਹ ੰਦ਼ੀ। 

- ਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਟ਼ੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ 

ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਿਾਂ ਉਿੱਤੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ 

ਨਜਹਾ ਲਾਲ ਛਾਲਾ ਨਦਖਾਈ ਦੇ ੇਗਾ ਨਜਿੱਿੇ 

ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਟ਼ੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿ਼ੀ। ਇਹ ਕ ਝ 

ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਨ ਿੱਚ ਠ਼ੀਕ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। 

- ਛੇ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਛਾਲੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ, 

ਪਾਣ਼ੀ ਿਾਲ ਭਨਰਆ ਫੋੜੇ ਨ ਿੱਚ ਬਦਲ ਿਕਦੇ 

ਹਿ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ ਾ ਿ ੰ  ਅੰਦਰ 

ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਿ ਿਾਂ ਿ ੰ  ਜਾਲ਼ੀਦਾਰ ਪਿੱਟ਼ੀ 

ਿਾਲ ਢਿੱਕ ੋ(ਿਨਟਿੱਨਕੰਗ ਪਲਾਿਟਰ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਿਾ 

ਕਰੋ)। 

- ਜਖਮ ਿ ੰ  ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਨ ਿੱਚ 3 ਮਹ਼ੀਿੇ ਲਿੱਗ ਿਕਦੇ 

ਹਿ, ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਨਜਹਾ ਦਾਗ ਰਨਹ ਿਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਡ਼ੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਿਰਿ ਤ ਹਾਿ ੰ   ੈਕਿ਼ੀਿ ਪਰਤ਼ੀ 

ਆਮ ਪਰਤ਼ੀਨਕਰਆ ਾਂ ਅਤ ੇਨਧਆਿ ਰਿੱਖਣ  ਾਲ਼ੀ ਨਕਿੇ  ਼ੀ 

ਅਿਾਧਾਰਿ ਚ਼ੀਜ ਬਾਰ ੇਦਿੱਿੇਗ਼ੀ। ਤ ਹਾਡ਼ੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਕ਼ੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈਲਿ 

ਐਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਕਕੰਨੀ ਜਲਦੀ 

ਸ ਰੁੱਕਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਿਰ਼ੀਰ ਿ ੰ   ੈਕਿ਼ੀਿ ਨਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਨਹਲੇ 

ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿ ਰਿੱਨਖਆਤਮਕ 

ਐਟਂ਼ੀਬਾਡ਼ੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ   



 

ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਬਿੱਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ  ੈਕਿ਼ੀਿ 

ਲਗ ਾਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ ਿ ਰਿੱਨਖਆਤਮਕ 

ਕੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਦੇ ੇਗ਼ੀ  ਬ਼ੀਿ਼ੀਜ਼ੀ ਟ਼ੀਬ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ  ਾਲ਼ੀ 

ਗੰਭ਼ੀਰ ਨਬਮਾਰ਼ੀ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿ ੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ  

ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਟ਼ੀਬ਼ੀ 

ਦੇ ਉਿੱਚ ਮਾਮਨਲਆਂ  ਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਿਿ ੰ  

ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਨਬਮਾਰ ਹਿ, ਖੰਘ ਰਹੇ ਹਿ ਜਾਂ ਬ ਖਾਰ ਿਾਲ ਨਬਮਾਰ 

ਹਿ। 

ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ ਰੁੱਕਖਆ ਪਰਭਾਵ ਕਕੰਨਾ ਕਚਰ 

ਰਹੇਗਾ? 

ਇਿ  ੈਕਿ਼ੀਿ ਦਾ ਿ ਰਿੱਨਖਆ ਪਰਭਾ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 

15 ਿਾਲ ਤਿੱਕ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। 


