
ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਆਮ ਵਚੰਨ੍ਹ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਰੋਜਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਵਦਨਾ ਂਵਿੱਚ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  
ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ
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 ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗ ਸੰਸਕਰਨ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

ਉਸ ਬਾਹਂ ਉੱਤ ੇਵਜੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਟੋ ਲਗਿਾਇਆ:
 • ਦਰਦ
 • ਲਾਲੀ
 • ਸੋਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦ ੇਸਰੀਰ ਵਿੱਚ:
 • ਥਕਾਨ 
 • ਵਸਰਦਰਦ

 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

 • ਕੰਬਣੀਆਂ

 • ਬੁਖਾਰ

 • ਵਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ 

ਸਹਾਇਕ ਸੁਝਾਅ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਜਾ ਂਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਬਗੈਰ ਨੁਸਿ ੇਦ ੇ
ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ,ੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਜਾ ਂਐਸੇਟਾਵਮਨੋਫੇਨ।                                                                                                      

ਉਸ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ੋਟ ਲਗਿਾਇਆ:

 • ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਠੰਢਾ, ਵਗੱਲਾ ਿਾਸ਼ਕਲੋਥ ਲਗਾਓ।

 • ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋਜਾ ਂਕਸਰਤ ਕਰੋ।

ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ:

 • ਭਰਪੂਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਪਓ।

 • ਹਲਕੇ ਕੱਪੜ ੇਪਾਓ।

ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਿੀ-ਸੇਫ 
(v-safe) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDC ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਮਾਰਟਫੋ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਦੂਜੀ 

ਿਰੁਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਵਰਮਾਈਂਡਰ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ

 ਿੀ-ਸੇਫ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ।
www.cdc.gov/vsafe

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚ, ਬੁਖਾਰ ਜਾ ਂਦਰਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂ
ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

 • ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇ24 ਘੰਵਟਆ ਂਬਾਅਦ ਲਾਲੀ ਜਾ ਂਨਾਜੁਕਤਾ ਿਧ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

 • ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚੰਤਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾ ਂਕੁਝ ਕ ੁਵਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਿਤਮ ਹੁੰਦ ੇਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

cdc.gov/coronavirus

ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ:
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ           °F ਜਾ ਂ           °C ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤ ੇਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤ ੇਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਦੱਸ:ੋ  

ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:  

ਦਿਾ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ):
                                          ਨੂੰ ਹਰ            ਘੰਵਟਆ ਂ'ਤ ੇਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ।

               (ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਿੁਰਾਕ ਜਾ ਂਮਾਤਰਾ)

 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ
 • ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਰੋਜਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਵਦਨਾ ਂਵਿੱਚ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
 • ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸ਼ੋਟਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਿੇਂ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਹਲੇ ਸ਼ੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਟ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਇਰਲ ਿੈਕਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ, ਜੌਨ੍ਹਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨ੍ਹਸਨ ਦ ੇਜੈਨਸੇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦ ੇਵਸਰਫ਼ 1 ਸ਼ੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਕਸ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਲਈ 2 ਸ਼ੋਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜ ੇਸ਼ੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤਕਰੀਬਨ ਦ ੋਹਫਵਤਆ ਂਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਜਹੜ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਲਈ 1 ਸ਼ੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਾਸਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ 
ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦ ੋਹਫਤ ੇਲੱਗਦ ੇਹਨ।

 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਜਹੜ ੇਕੁਝ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਨਿੀਨਤਮ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾ ਂ
ਲਈ CDC ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ। www.cdc.gov/coronavirus/vaccines.


