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quhwnUM kI jwnx dI jrUrq hY
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vYksIn ikauN lgvwauxI jrUrI hY?

ਫਲੂ ਇਿੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,

Aqy ਅਮਰੀਕਾ iv~c ਹਰ ਸਾਲ, ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ
meI qoN ਅਕਤੂਿਰ ਬਵਚਕਾਰ ਹੁੰdI ਹੈ[
ienPlUeyNzw ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ , ਖੁੰਘ, ਬਨਿੱ ਛ,
Aਤੇ ਨੇ ੜੇ ਰੇਹਨ nwl ਫੈਲdw ਹੈ[
ਫਲੂ

iksy nUM vI ho ਸਕਦw ਹੈ[ਫ਼ਲੂ ਹਮਲw ਅਚਾਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਨ
AnUswr ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹn, ਪਰ hyT ilKy

ਫ਼ਲੂ

ਰਬਹ ਸਕਦਾ ਹੈ[ਲਿੱ ਛਣ ਉਮਰ
ਲਿੱ ਛਣ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਿਖਾਰ / ਸਰਦੀ
• ਗਲੇ ਬਵਿੱਚ ਖਰਾਸ
• ਮਾਸਪੇਸੀ ਦਰਦ
• ਥਕਾਵਟ

• ਖੁੰਘ
• isr ਦਰਦ
• ਨਿੱਕ coN pwxI vgxw

dy ਕਾਰx ਿਿੱiਚAW ਨੂੁੰ ਬਨਮੋਬਨਆ, ਲਹੂ dI ienPYksn, ਦਸਤ ਅਤੇ ਦੌਰੇ
pY ਸਕਦੇ ਹਨ[jykr ਤਹਾnUM ਕੋeI syhq sm`isAw ijvyN ik ਬਦਲ ਜਾਾਂ
ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ hY, ਫਲੂ ਇਸ ਨੂੁੰ ਿਦਤਰ ਿਣਾ skdw hY[
ਫਲੂ

ਇਿੱਥੇ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਬਵਚ ਕੋਈ jIਵ q ਵਾਇਰਸ
ਨਾਲ ਫਲੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ[

nhIN huMdw[ਇਨWH ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਿਦਲdy

rihMdy ਹਨ[
ਹਰ ਸਾਲ ਇਿੱਕ ਨਵIN ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ bxweI jWdI hY Aqy ਬਤੁੰ ਨ-ਚਾਰ qrWH dy
ਵਾਇਰਸ dy ਬਵਰਿੱਧ kMm krdI ਹੈ, ਜੋ ਬਕ ਆਗਾਮੀ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਬਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ
ਕਰ skdy hn[ਪਰ iPr ਵੀ jy ਟੀਕਾ iksy ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀN KWdw
ਹੈ qW ਵੀ ਕਝ h`d q`k ਸਰਿੱਬਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ[
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨhIN

bcw skdI jykr:
• ijs vwiers ny PlU kIqw hY Aqy vYksIn ausnUM kvr nhIN
krdI, zW
• ਿੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕ ਫਲੂ ਵਰਗI l`gdI hY pr Asl iv`c PlU ਨਹੀ hY[
vYksIn l`gx qoN bwAd vYksIn dw Asr surU hox iv`c 2 ਹਫ਼ਤੇ
ਲਿੱ ਗਦy ਹn ਅਤੇ ਸਰਿੱਬਖਆ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ dOrwn bxI ਰਬਹੁੰਦੀ ਹੈ[
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kuJ lokW nUM PlU vYksIn nhIN lgvwExy cwihdy

ਵੀ ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ[

jo ienswn quhwnUM vYksIn lgw irhw hY ausnUM d`so:
• jykr quhwnUM koeI jwnlyvw AYlrjI hoeI hY[
ijvyN ik vYksIn lgwEx qoN bwAd jW vYksIn iv`c pwey
jwx vwly iksy q`q qoN, qW quhwnUM PlU vYksIn nw lgvwEx
dI slwh id`qI jWdI hY[swry nhIN pr ijAwdwqr PlU
vYksIn iv`c bhuq QoVHI mwqrw iv`c ANfy dw pRotIn pwieAw
jWdw hY[

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ:

• jykr quhwnUM kdy gulIAn bry ibmwrI hoeI hY ( ਇਸ ਨੂੁੰ GBS ਵੀ

vI ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ[ nvjMmy, Coty ਿਿੱਚੇ,bjurg ਲੋ ਕ
65 ਸਾਲ qoN ਵਿੱਧ ਉਮਰ dy, ਗਰਭਵਤੀ ਮਬਹਲਾ, ਅਤੇ ਕਝ ਲੋ ਕ ijnW ਦੀ
ibmwrIAW ਨਾਲ ਲVn dI ਸkqI G`t ਹੁੰਦI hY ਖਤਰy dI kwgwr qy
huMdy ਹn[
ਫਲੂ ਕਝ ਲੋ ਕ ਲਈ ਹੋਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਬਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਲੋ ਕ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਹੋਰ

• ਤਹਾਨੂੁੰ ਫਲੂ hox qoN bcw lYNdI hY,
• ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਫਲੂ ho jWdw hY qW PlU dw Asr G`t kr idMdI hY, ਅਤੇ
• quhwfy duAwrw pirvwr Aqy hor lokW nMU PlU PYlx qoN bcw lYNdI
hY[
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nwkwrw zW fI. AYn. Ay. qoN bxweI hoeI PlU
vYksIn

iv`c lgvwEx dI ਸlwh
id`qI jWdI ਹੈ[6 ਮਹੀਨੇ qoN 8 ਸਾਲ ਦੇ ਿਬਚਆਾਂ nUM ਫਲੂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ
ਦੋ ਖ਼ਰਾਕ W ਦੀ jrUrq ho ਸਕਦੀ ਹੈ[bwkIAW nUM isrP ਇਿੱਕ ਹੀ ਖ਼ਰਾਕ ਦੀ
ਲੋ ੜ huMdI hY[
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਖਰਾਕ ਹਰ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ

vYksIn nUM Krwb hox qoN bcwEx leI ਇਿੱਕ ਪਾਰਾ-ਅਧਾਬਰਤ
pirr`iKAk bhuq hI G`t ਮਾਤਰਾ iv`c imਲਾਇਆ huMdw hY ijsdw
nwm itMmrosl hY[ਅਬਧਐਨ qoN pqw c`ldw hY ik itMmrosl
ਵੈਕਸੀਨ iv`c koeI ਹਾਨੀਕਾਰਕ pRBwv nhIN pwauNdw, ਪਰ ibnW
itMmrosl vwlI ਵੈਕਸੀਨ vI ਉਪਲਿੱ ਿਧ ਹn[

ਕਬਹੁੰਦੇ ਹਨ)[

ijMnWH lokW nUM kdy vI gulIAn bry ibmwrI hoeI hY qW auhnW lokW
nUM PlU dI vYksIn nhIN lgvwExI cwihdI hY[Aqy vYksIn
lgvwEx qoN pihlW ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ slwh ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ[

• ਜੇਕਰ ਤਸੀ ਾਂ ਠੀਕ ਮਬਹਸੂ ਸ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ
jykr quhwnUM koeI mwmUlI ibmwrI hY qW vYksIn lgvwExw
sùriK`Aq hY[ਪਰ ਤਹਾਨੂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲਈ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਝ
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U.S. De par tment of
He alth and Human Se r vices
Centers for Disease
Control and Prevention
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PlU dy tIky kwrn hox vwly pRiqikRA w

hr ie`k dvweI Aqy vYksIn qoN pRiqikRAw hox dw Kqrw huMdw
hY[ijAwdwqr pRiqikRAw Kqrnwk nhIN hudIAW pr iPr vI PlU
vYksIn nwl ਗੁੰਭੀਰ pRiqikRAw vI ho skdI hY[
ijAwdwqr lokW nUM vYksIn qoN koeI sm`isAw nhIN huMdI[
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਿੱਬਸਆਵਾਾਂ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tIky vwlI jgh qy soijS Aqy drd
ਭਰੜਾਹਟ

A`KW iv`c ਲਾਲI Aqy ਖਾਬਰਸ
ਖੁੰਘ
ਿਖਾਰ

bdn ਦਰਦ
isr ਦਰਦ
ਖਾਬਰਸ
ਥਕਾਵਟ

ਜੇ ਇਹ ਸਮਿੱਬਸਆvW ਹੁੰਦੀAW

hn qW ieh vYksIn dy jldI bwAd
huMdIAW hn Aqy 1-2 idn q`k irhMdIAW hn[
ਬਜਆਦਾ ਗੁੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਮਿੱਬਸਆ ਬਲਖIAW

hoeIAW hn:
• nwkwrw ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਾਅਦ gulIAn bry ibmwrI hox dw Kqrw
ਥੋੜਾ v`D jWdw hY[ieh Kqrw 10 l`K iv`coN 1-2 mwmilAW
iv`c huMdw hY[pr ieh Kqrw PlU qoN hox vwly KqirAW qoN
kwPI G`t hY[ijhVw ik PlUy vYksIn nwl twilAw jw skdw
hY[
• Coty b`cy ijMnHW nUM PlU vYksIn dy nwl inaUmokokl (PCV13)
jW DTaP vYksIn lgwey jWdy hn, aunHW iv`c buKwr kwrn dOry
pYx dI sMBwvnw vD jWdI hY[ijAwdw jwxkwrI leI Awpxy
fwktr nwl g`l kro[ijs b`cy nUM tIkw lgwieAw jwxw hY
ausnUM jykr kdy dOrw ipAw hY fwktr nUM jrUr d`so[

ਬਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਮਿੱਬਸਆਵਾਾਂ:

• ਲੋ ਕ ਕਈ ਵਾਰ cikqsk ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੇਹੋਸ ho jWdy hn ijs
iv`c ਟੀਕਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ[tIky qoN bwAd 15 imMt lytx jW bYTx
nwl if`gx dy Kqry nUM twilAw jw skdw hY[ਆਪਣy ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ
ਦਿੱਸੋ ਜੇ ਚਿੱਕਰ ਮਬਹਸੂਸ ho rhy hn, ਜW DuMdlw ਨਜ਼ਰ Aw irhw ਹੈ, ਜW
ਕੁੰਨHW ਬਵਿੱਚ ਘੁੰਟੀ dI Awvwj Aw rhI hY[
• kuJ lokW nUM tIky vwlI jgHw qy bhuq qyj drd jW bWh ihlwaux
iv`c sm`isAw huMdI hY,ieh bhuq G`t lokW nUM huMdw hY[
• koeI vI dvweI ਗੁੰਭੀਰ pRiqikAw kr skdI hY[ pr AijhI
sm`isAw vYksIn dy tIky nwl bhuq G`t dyKI geI hY[ AMdwjy
muqwibk 10 l`K lokW iv`coN 1 nUM huMdI hY Aqy pRiqikRAw tIky
dy kuJ imMtW qoN kuJ GMitAW q`k huMdI hY[

ijvyN iksI dvweI nwl ho skdw hY, PlU tIky nwl bhuq G`t
Awswr hn ik koeI nukswn jW iksy dI mOq hoeI hovy[
PlU tIky dI sur`iKAw dI hmySw ingrwnI r`KI jWdI hY ijAwdw
jwxkwrI leI www.cdc.gov/vaccinesafety/ qy jwE[
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kI hov ygw jy gMBIr pRiqikRAw ho jwvy?

mYnUM kI dyKxw cwhIdw hY?
• Awpxy nwl sbMiDq koeI vI cIj dyKo ijvyN ik AYlrjI hox vwlI
pRiqikRAw dy l`Cx, bhuq qyj buKwr, jW AsMBwivq ivvhwr[
gMBIr AYlrjI dI pRiqikRAw dy l`CxW iv`coN KwirS hoxw, ਬਚਹਰੇ
ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਮਸਕਲ ਸਾਹ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚਿੱਕਰ ਆਉਣੇ , ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
Swiml hn[ieh sm`isAwvW tIkwkrn dy kuJ imMtW qoN lY ky kuJ
GMitAW q`k ho skdIAW hn[
mYnUM kI krnw cwhIdw hY?
• jykr quhwnUM gMBIr pRiqikRAw dI sm`isAw jW koeI AwpwqkwlIn
l`g rhI hY, qW ieMqjwr nw kro, 911 qy kwl kro[ਮਰੀਜ਼ nUM
njdIkI hspqwl lY ky jwE jW Awpxy fwktr nUM d`so[
• AYlrjI pRiqikRAw vYksIn AYfvrs eIvYNt irporitMg isstm
(VAERS ) nUM d`so[ieh irport quhwfy fwktr nUM krnI cwhIdI hY
jW qusIN Kud vI VAERS dI vỲbswiet www.vaers.hhs.gov, qy
jw ky irport kr skdy ho, jW 1-800-822-7967 qy kwl kr
skdy h[
VAERS ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਦੇਂਦਾ[

rwStrI vYksIn hwnI muA wvjw pRogrwm
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(National Vaccine Injury Compensation Program)

ieh ie` k sMGI pRogrwm hY[ijhVw ik vYksIn qoN hox vwlIAW
sm`isAwvW vwly lokW nUM muAwvjw dyx vwsqy bxweI geI hY[
ijnHW lokW nUM l`gdw hY ik auhnHW nUM vYksIn dI vjh krky koeI
hwnI hoeI hY qW auh lok ies pRogrwm bwry Aqy dwvw krn sbMDI
੧-੮੦੦-੩੩੮-੨੩੮੨ qy Pon krky jW VICP dI vỲbswiet
www.hrsa.gov/vaccinecompensation[qy jw ky jwxkwrI
hwisl kr ਸਕਦੇ hn[ muAwvjy dw dwvw krn sbMDI ie` k smyN dI
sImw qYA hY[
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mYN jwxkwrI ikvyN hwisl kr skdw/skdI hW?

• qusIN Awpxy syhq dyKBwl pRdwqw nUM pu`Co ik auh quhwnUM
vYksIn pYkyj ieNsrt jW jwxkwrI dw koeI hor swDn
pRdwn kr skdw/skdI hY[
• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜW ਰਾਜ ਦੇ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਨੂੁੰ ਕਾਲ ਕਰੋ[
• rog inXMqrx Aqy rokQwm ivBwg (CDC) nUM sMprk kro:
- ੧-੮੦੦-੨੩੨-੪੬੩੬ (੧-੮੦੦-CDC-INFO) qy kwl kro
jW
- CDC dI vỲbswiet www.cdc.gov/flu qy jwE
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