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MMR (ਖਸਰਾ, ਮੰਪਸ, ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ): ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ 
ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

1. ਟੀਕਾ ਨਕਉ ਂਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

MMR ਵੈਕਸੀਨ ਖਸਰਾ, ਮੰਪਸ, ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 � ਖਸਰਾ (M) ਤਂੋ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਤਂੋ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਪੱਤ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌਰਰੇ ਪੈਣਾ (ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ), ਕੰਨ ਦੀ 
ਲਾਗ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦਮਾਗ 
ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 � ਮੰਪਸ (M) ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਜਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਵੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਭੱੁਖ 
ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਜਵੱਚ ਸੋਿ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਕੋਮਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ਼ਪਣ, ਜਦਮਾਗ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਰੀੜ੍੍ਹ  ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦੀ ਕਵਜਰੰਗ ਦੀ ਸੋਿ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਿਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਵੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਿ, ਅਤੇ ਕਈ 
ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 � ਰੁਬੇਲਾ (R) ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਸੋਿ, ਜਪੱਤ, ਜਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ 
ਿਲਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜਿਆਂ ਜਕਸੋ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਜਵੱਚ 
ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੈਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਿਨਮ ਸੰਬੰਿੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ MMR ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਜਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੀਵਨਭਰ ਦੀ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਾਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

2. MMR ਵੈਕਸੀਨ

ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ MMR ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
 � ਪਜਹਲੀ ਖੁਰਾਕ 12 ਤਂੋ 15 ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
 � ਦੂਿੀ ਖੁਰਾਕ 4 ਤਂੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ

6 ਤਂੋ 11 ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ MMR ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜਦੱਤੀ 
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ 
ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਅਿੇ ਵੀ 2 ਵਾਿੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਮਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ, ਨਕਸ਼ੋਰਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਵੀ MMR ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 
ਿਾਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਹ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਖਸਰੇ, ਮੰਪਸ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਤਂੋ 
ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਕੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।

ਮੰਪਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ MMR ਦੀ ਤੀਿੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

MMR ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਤਂੋ 
12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਜਵੱਚ ਵੈਰੀਸੈਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 
MMR ਵੈਕਸੀਨ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੰੂ MMR ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਜਵਅਕਤੀ:
 � ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ MMR ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਐਲਰਜੀ 
ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਸੀ

 � ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਿਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 
ਨੰੂ MMR ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

 � ਉਸਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ 
ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰ ਤੀਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ 
ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ

 � ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 
ਿਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ

 � ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ੍੍ਹ ਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਦੱਤਤੇ 
ਗਏ ਸਨ

 � ਉਸ ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਹੈ
 � ਨਪਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਨਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂਲਗਵਾਈ ਹੈ

ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ MMR ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁ਼ਕਾਮ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਿਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ MMR ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ 
ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਟੀਕੇ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
 � ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੋਿ ਿਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ MMR ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਪੱਤ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਸਿਰਫ਼ 
ਅਸਿਕਾਰਤ 
ਵਰਤਂੋ ਲਈ

42 U.S.C. § 300aa-26
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ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਿੀ ਵੇਰਵਾ

MMR ਵੈਕਸੀਨ 

� MMR ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਿਾਂ ਗਰਦਨ ਜਵੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਵੱਚ 
ਸੋਿ ਿਾਂ ਿੋੜ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ (ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਕਸੋ਼ਰਾਂ ਿਾਂ 
ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਜਵੱਚ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
� ਕਦੇ -ਕਦਾਈਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚ 

ਦੌ ਰਰ ੇ ਪਣੈਾ (ਅਕਸਰ ਬੁ ਖਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਜਿਤ) ਸ
 ਿਾ ਂਪਲੇ ਟਲ ੈਟਸ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ ਘਟੱ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਅਸਿਾਰਨ ਖੂ ਨ ਵਜਹਣਾ ਿਾਂ ਸੱਟ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ 
� ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ 

ਨਾਲ ਲਾਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਿਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰ ਤੀਰੱਜਖਆ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ MMR ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਾਂ ਵੇਖਣ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਜਵੱਚ ਘੰਜਟਆਂ ਵੱਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਿੀ ਪ੍ਰ ਤੀਜਕਜਰਆ, ਹੋਰ 
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਿਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

5.  ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਨਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਸਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਕਲੀਜਨਕ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਉਸਨੰੂ ਐਲਰਿੀ ਪ੍ਰ ਤੀਜਕਜਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਿੀ 
ਪ੍ਰ ਤੀਜਕਜਰਆ (ਜਪੱਤ, ਜਚਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਿ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਜ਼ 
ਿੜ੍ਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਿਾਂ ਕਮਜੋ਼ਰੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਵਖਾਈ ਜਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 9-1-1 
‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਨੇੜੇ੍ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਿਾਓ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਚੰਤਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵਂੈਟ ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ (VAERS) ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਤੀਕੂਲ 
ਪ੍ਰ ਤੀਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਰਪੋਰਟ ਦਰਿ ਕਰੇਗਾ, ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
www.vaers.hhs.gov ‘ਤੇ VAERS ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ  
1-800-822-7967 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। VAERS ਜਸਰਫ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ
ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ VAERS ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।

6.  ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਿਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (VICP) ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹੈ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਿੋ ਜਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ 
ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਜਥਤ ਸੱਟ ਿਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 

ਜਵੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਂੇ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, VICP 
ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ‘ਤੇ ਿਾਓ 
ਿਾਂ 1-800-338-2382 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

7. ਮਂੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 �ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ।
 �ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
 � ਵੈਕਸੀਨ ਪੈਕੇਿ ਇੰਸ੍ਰ੍ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ 
ਐਡਜਮਜਨਸਟ੍ਰੇ ਸ਼ਨ (FDA) ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ‘ਤੇ ਿਾਓ।

 � ਸਂੈਟਰ ਫਾਰ ਜਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਜਪ੍ਰ ਵਂੈਸ਼ਨ (CDC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
 -1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ
 -CDC ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ www.cdc.gov/vaccines ‘ਤੇ ਿਾਓ।
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