
 

ਸੰਭਾਵਿਤ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ | POSSIBLE COVID-19 VACCINE SIDE EFFECTS 
ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖੋ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆਵਾਂ 
ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੁੰ ਭਵ ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਿੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇਿ ਸਧਾਰਣ ਇਵਮਊਨ 
ਪ੍ਰਵਤਵਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਚੁੰ ਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 

ਵੈਿਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ 
ਸਧਾਰਣ ਸਰੀਰਿ ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ। 

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ 
ਸਧਾਰਣ ਸੁੰ ਿੇਤ ਵਿ ਤ ਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 

ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਗੁੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ ਬਹ ਤ ਘਿੱ ਟ ਹ ੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਪੇ੍ਸ਼ਗੀ ਦੇ ਵਚੁੰ ਨਹ  ਬਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ ਚੇਤ ਰਹੋ। 

• ਦਰਦ 
• ਟੀਕਾ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿਚ 
ਕੋਮਲਤਾ/ਸੋਜ 

• ਸੋਜ (ਸਖਤੀ) 
• ਲਾਲੀ 
 

 

• ਥਕਾਿਟ 
• ਵਸਰ ਦਰਦ 
• ਦਸਤ 
• ਮਾਸਪੇ੍ਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ 
• ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ 
• ਕਾਂਬਾ 
• ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆ ਂ

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਹਰ ੇਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚ 
ਸੋਜ 

• ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ੇਸਰੀਰ ‘ਤੇ 
ਧੱਫੜ 

• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰੀ 
ਸੁੰ ਭਾਵਵਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਿੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਵਹਲੇ 3 
ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਿੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਵਹਲੇ 3 
ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿ ਝ ਵਮੁੰ ਟਾਂ ਤੋਂ 1 ਘੁੰਟੇ ਦੇ 
ਅੁੰ ਦਰ ਅੁੰਦਰ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ: 
 
ਠੁੰ ਡਾ ਿੁੰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਓ। ਿ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱ ਲ 

ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵ਼ਿਨ/ਟਾਈਲਨੌਲ ਆਰਾਮ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਲਓ। 

72 ਘੁੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਹਿੱ ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

 
9-1-1 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਓ। 

ਵਖਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਰਆ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, 911 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਓ। 
• ਆਪ੍ਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹਨ ਜ ੋ72 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। 
• ਦਰਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵ਼ਿਨ (ਟਾਈਲਨੌਲ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰ (ਆਈਬ ਪ੍ਰੋਫਨ ਜਾਂ ਨੈਪ੍ਰੋਕਸੇਨ) ਨਹੀਂ। 
• ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ FDA/CDC ਿੈਕਸੀਨ ਐਡਿਰਸ ਈਿੈਂਟ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ (VAERS) ਨ ੰ  ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਦਓ। VAERS  
          ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ: 1-800-822-7967 ਹੈ ਜਾਂ: https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ! ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ।                      

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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