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TDAP (ਟੈਟਨਸ, ਨਿਪਥੀਰੀਆ, ਪਰਟੂਨਸਸ) 
ਵੈਕਸੀਨ: ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

1. ਟੀਕਾ ਨਕਉ ਂਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Tdap ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੈਟਨਸ, ਨਿਪਥੀਰੀਆ, ਅਤੇ ਪਰਟੂਨਸਸ ਤਂੋ ਬਚਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿਪਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰਟੂਚਸਸ ਇੱਕ ਚਿਅਕਤੀ ਤਂੋ ਦੂਜੇ ਚਿੱਿ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਟੈਟਨਸ 
ਿਮੜੀ ਚਿੱਿ ਕੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਚਿੱਿ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
 � ਟੈਟਨਸ (T) ਕਰਕੇ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਚਿੱਿ ਅਕੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਟਨਸ ਕਰਕੇ 
ਗੰਭੀਰ ਚਸਹਤ ਸਮੱਚਸਆਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚਜਸ ਚਿੱਿ ਮੰੂਹ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਚਿੱਿ 
ਅਸਮਰੱਥਾ, ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਚਨਗਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚਿੱਿ ਮੁਸਕਲ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

 � ਨਿਪਥੀਰੀਆ (D) ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚਿੱਿ ਮੁਸਕਲ, ਚਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣਾ, 
ਅਧਰੰਗ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 � ਪਰਟੂਨਸਸ (aP), ਚਜਸਨੰੂ “ਕਾਲੀ ਖੰਘ” ਿਜਂੋ ਿੀ ਜਾਚਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ 
ਬੇਕਾਬੂ, ਚਨਰੰਤਰ ਖੰਘ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਟੂਚਸਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਨਆਚਣਆਂ ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਿੱਿ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ, ਕੜਿੱਲ, ਚਦਮਾਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਕਸੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਚਿੱਿ, ਇਹ ਿਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਬਲੈਿਰ 
‘ਤੇ ਚਨਯੰਤਰਣ ਚਿੱਿ ਕਮੀ, ਬੇਹੋਸੀ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਚਜਸ ਨਾਲ ਪਸਲੀਆਂ ਟੱੁਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2. Tdap ਵੈਕਸੀਨ

Tdap ਚਸਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਚਕਸੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ 
ਲਈ ਹੈ।

ਅੱਲ੍ਹ ੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 11 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ
Tdap ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਪਰਟੂਚਸਸ ਤਂੋ 
ਸੁਰਚਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ Tdap ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ 
ਚਤਮਾਹੀ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਹਹੱਸੇ ਚਿੱਿ। ਚਨਆਚਣਆਂ ਨੰੂ ਪਰਟੂਚਸਸ ਤਂੋ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਨਲੇਿਾ 
ਜਚਟਲਤਾਿਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ Tdap ਦੀ ਇੱਕਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸਦੀ 
ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ Tdap ਜਾਂ ਟੀਿੀ (ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਨਿਪਥੀਰੀਆ 
ਤਂੋ ਬਚਾਉਦਂੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਟੂਨਸਸ ਤੋਂ ਨਹੀ)ਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਿੀ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦੀ ਸਚਥਤੀ ਚਿੱਿ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।

Tdap ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.  ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਚਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਚਿਅਕਤੀ:
 � ਨੰੂ ਟੈਟਨਸ, ਨਿਪਥੀਰੀਆ, ਜਾਂ ਪਰਟੂਨਸਸ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ, ਜਾਂ 
ਗੰਭੀਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਸੀ।

 � ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਟੂਨਸਸ ਵੈਕਸੀਨ (DTP, DTap, ਜਾਂ Tdap) ਦੀ ਨਪਛਲੀ 
ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ 7 ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਾ, ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਵੱਚ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ 
ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਦੌਰਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਪਂੈਦੇ ਸਨ।

 � ਨੰੂ ਦੌਰਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਦਮਾਗੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨਹੀ ਂਹੋਈਆਂ ਸੀ
 � ਗੁਏਨ-ਬਾਰੇ ਨਸੰਿਰੋਮ (ਚਜਸ ਨੰੂ “GBS” ਿੀ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਸੀ
 � ਨੰੂ ਟੈਟਨਸ ਜਾਂ ਨਿਪਥੀਰੀਆ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਨਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਸੀ

ਕੁਝ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਿੱਿ, ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ Tdap ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਨੰੂ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁ਼ਕਾਮ ਿਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ Tdap ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ 
ਤਂੋ ਪਚਹਲਾਂ ਚਬਮਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿੇਰਿਾ

Tdap (ਟੈਟਨਸ, ਚਿਪਥੀਰੀਆ, ਪਰਟੂਚਸਸ) ਿੈਕਸੀਨ

4. ਟੀਕੇ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
 � Tdap ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਈ ਿਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਸੋਜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਚਗਆ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਚਸਰ ਦਰਦ, 
ਥਕਾਿਟ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਿਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰ ਚਕਚਰਆਿਾਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਈ ਿਾਰ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿੇਖਣ ਚਿੱਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਕੰਨਾਂ ਚਿੱਿ ਘੰਚਟਆਂ ਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਚਕਸੇ ਿੀ ਦਿਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਿੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਚਕਚਰਆ, ਹੋਰ 
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

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

ਇੱਕ ਚਿਅਕਤੀ ਚਜਸਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਚਗਆ ਹੈ, ਕਲੀਚਨਕ ਛੱਿਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਉਸਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਚਕਚਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ 
ਪ੍ਰ ਤੀਚਕਚਰਆ (ਚਪੱਤ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਚਿੱਿ ਮੁਸਕਲ, ਤੇਜ਼ 
ਧੜਕਣ, 

ਿੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਮਜੋ਼ਰੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਿਖਾਈ ਦਂੇਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਿਾਲੇ ਚਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਕਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਿੈਕਸੀਨ ਐਿਿਰਸ ਇਿਂੈਟ ਚਰਪੋਰਚਟੰਗ ਚਸਸਟਮ (VAERS) ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਤੀਕੂਲ 
ਪ੍ਰ ਤੀਚਕਚਰਆਿਾਂ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ 
ਇਹ ਚਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
www.vaers.hhs.gov ‘ਤੇ VAERS ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ  
1-800-822-7967 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਿੀਏਈਆਰਏਸ ਚਸਰਫ ਪ੍ਰ ਤੀਚਕਚਰਆਿਾਂ 
ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ VAERS ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਚਦੰਦਾ ਹੈ।

6.  ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

ਨੈਸਨਲ ਿੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (VICP) ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਚਗਆ ਸੀ ਜੋ ਚਕਸੇ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਚਥਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਚਿੱਿ ਦਾਅਿੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਂੇ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, VICP 
ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ‘ਤੇ ਜਾਓ 
ਜਾਂ 1-800-338-2382 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

7. ਮਂੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 �ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ।
 �ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਚਸਹਤ ਚਿਭਾਗ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
 � ਿੈਕਸੀਨ ਪੈਕੇਜ ਇੰਸ੍ਰ੍ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੂਿ ਐਂਿ ਿਰੱਗ 
ਐਿਚਮਚਨਸਟ੍ਰੇ ਸਨ (FDA) ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ  
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ‘ਤੇ 
ਜਾਓ।

 � ਸਂੈਟਰ ਫਾਰ ਚਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਿ ਚਪ੍ਰ ਿਂੈਸਨ (CDC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
 -1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
 -CDC ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ www.cdc.gov/vaccines ’ਤੇ ਜਾਓ।
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