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ਟ ੀ ਕੇ ਦੇ ਬ ਾਰੇ ਸੂ ਚ ਨਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੇ ਰ ਵਾ

MMR (ਖਸਰਾ, ਮੰ ਪਸ, ਅਤੇ ਰੁ ਬੇ ਲਾ): ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ
ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ
1. ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਖਸਰਾ, ਮੰ ਪਸ, ਅਤੇ ਰੁ ਬੇ ਲਾ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
 ਖਸਰਾ (M) ਤੋ ਂ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍੍ਹ ਹਾਾਂ
ਤੋ ਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿੱ ਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਪੈ ਣਾ (ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ), ਕੰ ਨ ਦੀ
ਲਾਗ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ -ਕਦਾਈਂ, ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ
ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਮੰ ਪਸ (M) ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇ ਸ਼਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ
ਨਾ ਲੱ ਗਣਾ, ਅਤੇ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਰ ਗ੍੍ਰਰੰ ਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੋ ਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋ ਲ਼਼ੇਪਣ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਰੀੜ੍੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਸੋ ਜ, ਅੰ ਡਕੋ ਸ਼ ਜਾਂ ਅੰ ਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜ, ਅਤੇ ਕਈ
ਵਾਰ ਮੌ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
 ਰੁ ਬੇ ਲਾ (R) ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਜ, ਪਿੱ ਤ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜਲਣ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱ ਧਿਆਂ ਕਿਸ਼਼ੋ ਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ ਰੂ ਬੈ ਲਾ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱ ਚਾ ਗੰ ਭੀਰ ਜਨਮ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍੍ਹ ਹਾਾਂ ਨੂੰ MMR ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍੍ਹ ਹਾਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਭਰ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈ ਕਸੀਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨੇ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਦੁਰਲੱ ਭ ਬਣਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ।

2. MMR ਵੈ ਕਸੀਨ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ :
 ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 12 ਤੋ ਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 4 ਤੋ ਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
6 ਤੋ ਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ , ਉਨ੍੍ਹ ਹਾਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ MMR ਦੀ ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿਫ਼਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ , ਕਿਸ਼਼ੋ ਰਾਂ , ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1
ਜਾਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਰੇ, ਮੰ ਪਸ ਅਤੇ ਰੁ ਬੇ ਲਾ ਤੋ ਂ
ਪ੍੍ਰ ਤੀਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮੰ ਪਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ MMR ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੇ ਰਵੇ ਸਪੇ ਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹਨ।
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MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਂ
12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸ਼਼ਾਟ ਵਿੱ ਚ ਵੈ ਰੀਸੈ ਲਾ ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ
MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ MMR ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਆ
 ਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ:
 ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਐਲਰਜੀ
ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਈ ਸੀ
 ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
 ਉਸਦੀ ਪ੍੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਆ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼਼ੋ ਰ ਹੈ , ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈ ਣ
ਦਾ ਖ਼਼ਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂ ਪੈ ਦਾਇਸ਼਼ੀ ਪ੍੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਆ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
 ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ
 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍੍ਹ ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਗਏ ਸਨ
 ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ
 ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋ ਈ ਵੈ ਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱ ਕ MMR ਟੀਕਾਕਰਨ
ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈ ਕਸੀਨ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍੍ਹ ਹਾਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਲੈ ਣ
ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਟੀਕੇ ਤੋ ਂ ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਣ ਦੇ ਜੋ ਖਮ
 ਵੈ ਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੋ ਜ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ MMR ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਪਿੱ ਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

 MMR ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਿਾਂ ਗਰਦਨ ਜਵੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਵੱਚ
ਸੋਿ ਿਾਂ ਿੋੜ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ (ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਕਸ਼ੋਰਾਂ ਿਾਂ
ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਜਵੱਚ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਕਦੇ -ਕਦਾਈਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚ
ਦੌ ਰਰੇ ਪੈਣਾ (ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ) ਸ
ਿਾਂ ਪਲੇਟਲੈ ਟਸ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਅਸਿਾਰਨ ਖੂਨ ਵਜਹਣਾ ਿਾਂ ਸੱਟ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
 ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ
ਨਾਲ ਲਾਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰ ਭੀਰ ਪ੍੍ਰ ਤੀਰੱ ਖਿਆ
ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ MMR ਵੈ ਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍੍ਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਬੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘੰ ਟਿਆਂ ਵੱ ਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ।

ਵਿੱ ਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮੇ ਂ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍੍ਰਰੋ ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, VICP
ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ 1-800-338-2382 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

7. ਮੈ ਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇ ਂ ਪ੍੍ਰ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
 ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
 ਵੈ ਕਸੀਨ ਪੈ ਕੇਜ ਇੰ ਸ੍ ਰ੍ਟ੍ ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੂ ਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ‘ਤੇ ਜਾਓ।
 ਸੈ ਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਐਂਡ ਪ੍੍ਰਰਿਵੈ ਂਸ਼ਨ (CDC) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
- CDC ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ www.cdc.gov/vaccines ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍੍ਹ ਹਾਾਂ, ਵੈ ਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ, ਹੋਰ
ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ, ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।

5. ਜ ੇ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ?
ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕ ਛੱ ਡਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਉਸਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ
ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ (ਪਿੱ ਤ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋ ਜ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇ ਜ਼
ਧੜਕਣ, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼਼ੋ ਰੀ) ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 9-1-1
‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹੋਰ ਲੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍੍ਹ ਹਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਵੈ ਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈ ਂਟ ਰਿਪੋ ਰਟਿੰ ਗ ਸਿਸਟਮ (VAERS) ਨੂੰ ਪ੍੍ਰ ਤੀਕੂਲ
ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਰਿਪੋ ਰਟ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.vaers.hhs.gov ‘ਤੇ VAERS ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
1-800-822-7967 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ । VAERS ਸਿਰਫ ਪ੍੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ
ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ , ਅਤੇ VAERS ਸਟਾਫ ਕੋ ਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ।

6. ਨ ੈ ਸ਼ਨਲ ਵੈ ਕਸੀਨ ਇੰ ਜਰੀ ਕੰ ਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਰੋ ਗਰਾਮ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਵੈ ਕਸੀਨ ਇੰ ਜਰੀ ਕੰ ਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਰੋ ਗਰਾਮ (VICP) ਇੱ ਕ ਸੰ ਘੀ ਪ੍੍ਰਰੋ ਗਰਾਮ
ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼਼ਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੈ ਕਸੀਨ
ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ
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