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ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬਧ ਿਵੱਚ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਬਾਰੇ ਨੈ#ਨਲ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਸੇਧ   
 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ   
ਇਹ ਿਲਖਤ ਮਾਹਰ% ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਸੇਧ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਸੇਧ ! ਅੰਗ$ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥ$ਵ$ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ 
ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਗ$ ਦੇ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟਸ) 
ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਪ"ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ% ਆਪਣੀ% ਨੀਤੀ$ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨਗੇ। 
 

ਿਕਉਂਿਕ ਸਿਥਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗ#ਹ ਵਧਿਦ%, ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ! 
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈ#ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਰ% ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਵਰੰਸ( ਕੀਤੀ$ ਜ"ਦੀ% ਰਿਹਣਗੀ'। ਇਹ 
ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਟ"#ਸਪਲ#ਟੇ!ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ# ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ&, ਹੈਲਥ 
ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਡਬਿਲਊ !ਚ ਓ, ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀ&, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ&ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ' (ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਪੇਨ 
ਸਮੇਤ) ਦੀ# ਿਸਫਾਿਰ&' ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।  
 

ਇਸ ਿਲਖਤ ! ਆਖਰੀ ਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2021 ! ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ"ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਤਵੇਂ ਿਤਵੇਂ ਇਸ ! ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲ% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟਸ) ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ"?   
ਕੋਿਵਡ-19 ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪ"ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਇਰਸ ਸਾਰਜ਼-ਕੋਵ-2 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਕਈ-ਪ"ਣਾਲੀ' ਵਾਲੀ% ਬੀਮਾਰੀ& ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ$ ! ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨ$ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਿਵੱਚ ਦਰਿਮਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ# ! ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਈ# ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਪ"ਣਾਲੀ (ਇਿਮਊਨੋਸੁਪ*ੈ,ਨ) ਕਾਰਨ ਿ਼ਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ)  ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ 
ਸਿਥਤੀ& ਵੀ ਹੁੰਦੀ& ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਿਦ& ਦੀ ਿਚਰਕਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਦਲ/ਫੇਫਿੜ% ਦੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਿਜਹੜੀ& ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਿਦੰਦੀ% ਹਨ। ਫੇਫੜੇ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਮਰੀਜ਼% (ਲੰਗ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਿਵੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।   
 

ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ' ਦੀ ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ? 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ/ਜ" ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵ% `ਤੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ' 
(ਫਾਈਜ਼ਰ/ਬਾਇਓ!ਨਟੈਕ ਅਤੇ ਮੌਡੈਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ) ! ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਲਿਪਡ ਨੈਨੋਪਾਰਟੀਕਲ ਿਵੱਚ 
!ਮ ਆਰ !ਨ ਏ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ# ਖਾਸ ਹਾਲਤ% ਹਨ। ਇਨ#$ ਵੈਕਸੀਨ' ਨਾਲ ਪਲੈਸੀਬੋ-ਕਨਟਰੋਲਡ ਫੇਜ਼ 
3 ਦੇ ਤਜਰਿਬਆ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ$ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ 
ਸਮਰੱਥ ਪ"ਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ' (ਇਿਮਊਨੋਕੰਪੀਟੈਂਟ) ਿਵੱਚ 95% ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਿਵਅਕਤੀ' ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਡੈਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ 94.1% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਿਵਅਕਤੀ' ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋ ਖੁਰਾਕ& ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਲਾਏ ਜ"ਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਔਕਸਫੋਰਡ/ 
ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਅਡੀਨੋਵਾਈਰਸ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ (ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਤਜਰਿਬ& ਿਵੱਚ 62-90% ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ) ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ 
ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ) ਿਕਹੜੇ ਹਨ?  
ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ"ਣਾਲੀ' ਦੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ#$ ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਹਨ- ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਥ" `ਤੇ ਦਰਦ, ਸੋਜ਼, ਅਤੇ ਧੱਫੜ (ਰੈ#) ਹੋਣਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵੱਚ ਪ"ਣਾਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ$ 
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ#$ ਮੌਡੈਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਜਰਿਬ& ਦੌਰਾਨ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ"ਣਾਲੀ 
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ਪੱਧਰ ਦੀ# ਿ਼ਜਆਦਾ ਘਟਨਾਵ& ਹੋਈ$ ਸਨ। ਪ"ਣਾਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ% ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮ"ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟਸ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਿਕਸ 
ਤਰ#$ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗਰਤਾ, 
ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪ"ਣਾਲੀ ਦੇ ਪ"ਤੀਕਰਮ (ਇਿਮਊਨੋਜੈਿਨਸਟੀ) ਜ" ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ  ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਵੈਕਸੀਨ' ਦੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਤਜਰਿਬ& ਿਵੱਚ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟਸ) !ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ' ! 
ਕਈ ਦੇ#$ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।   
 

ਕੀ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?   
ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਮਾਹਰ% ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਵੈਕਸੀਨ 
ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਹੇਠ$ ਦੇਖੋ)। ਮਾਹਰ% ਦਾ ਿਵ#ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ !ਮ ਆਰ !ਨ ਏ ਦੇ ਐਕ#ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
!ੰਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕ$ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਰ% ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਖਤਿਰ% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। !ਮ ਆਰ !ਨ ਏ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪ"ਣਾਲੀ ਦਾ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਕ ਖਾਸ ਪ"ਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ 
ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਦੇ ਦਜੂੇ ਵੈਕਸੀਨ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਇਿਮਊਿਨਟੀ ਜ" ਅੰਗ ! ਰੱਦ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪ"ਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਜ"ਦੇ ਹਨ ਿਕ: 
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ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?  
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਜਨ$% ਗਰੁੱਪ& ਦੇ ਪਿਹਲ% ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ#$ ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਹਨ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ 
ਵਾਲੇ/ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ$ ਦੀ 
ਿਨ#ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ#$, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਚ ਜ" ਅਪ#ੈਲ 
2021 ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ! ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਕੁੱਝ ਸੂਿਬ% ਿਵੱਚ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ! ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਿਨ#ਿਚਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ' ! ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ# ਮਾੜੇ ਅਸਰ$ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ)  ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ/ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ/ਜ" ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ#$ ਲੋਕ$ ! ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਹਲ% ਿਮਲੇਗਾ । 
 

ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ-ਮਰੀਜ਼% (ਪੀਡੀਐਟਿਰਕ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?   
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ! 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚ% ! ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲ ਗਈ ਤ" ਅਸੀਂ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ-ਮਰੀਜ਼% (ਪੀਡੀਐਟਿਰਕ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ% 
ਿਸਫਾਿਰ&' ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀ&। ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ$ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਧਐਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਰਾ#ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ&ਟਰੀ ਿਸਫਾਿਰ&' ਕੀ ਹਨ?  
ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮੀਊਨਾਈਜੇ*ਨ ਪ"ੈਕਿਟਸਜ਼ –(ਏ ਸੀ ਆਈ ਪੀ; ਯੂ. !ਸ) ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ 
ਵੈਕਸੀਨੇ(ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਊਨਾਈਜੇ*ਨ (ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈ; ਯੂ. ਕੇ.) ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ `ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ 

•  ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭੰਵ ਹੋਵ,ੇ ਵੈਕਸੀਨ ਟ"#ਰਸਪਲ#ਟ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ 
ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਹਫਤੇ ਪਿਹਲ% ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇ

•  ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵ ੇ
•  ਇਡੰਕ%ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ$ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼% ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨ ੇਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 
• ਆਦਰ$ਕ ਤਰੌ `ਤੇ (ਫਾਈਜ਼ਰ ਜ" ਮੌਡਰੈਨਾ ਵੈਕਸੀਨ) ਦੀ# ਪਰੂੀ% ਦੋ ਖੁਰਾਕ& ਦੀ ਲੜੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਕੀਤੇ ਵਕਫੇ ਦੇ 

ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਤ" ਦਸੂਰੀ 
ਖੁਰਾਕ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ& ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ। 

•  ਐਿਕਊਟ ਿਰਜੈਕ&ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ (ਐਕਿਟਵ ਟ"ੀਟਮੈਂਟ) ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼% ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ! 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗ ੇਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

•  ਵੱਧ ਕਾਰਗਰਤਾ ਲਈ ਿਰਟਕਸੀਮੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਿਨ# ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  

•  ਜੇ ਿਕਸ ੇਮਰੀਜ਼ ! ਪਿਹਲ% ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤ" ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ% ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 
ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 90 ਿਦਨ$ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

• ਿਕਉਂਿਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ' ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਿਧਐਨ ਮੌਜਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਿਤ% ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

• ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ#$ ਮਰੀਜ਼% ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਨ$% ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸ ੇਿਹੱਸੇ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ 
ਪਲੌੀਐਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ) ਕਾਰਨ ਐਨਾਫਾਈਲਕੈਿਟਕ (ਅਲਰਜੀ ਦਾ) ਪ"ਤੀਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ 

• ਿਕਉਂਿਕ ਅਗੰ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼% ਿਵੱਚ ਆਮ ਲੋਕ$ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗਰਤਾ ਦਾ ਅਨਮੁਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ 
ਿਸਫਾਿਰ& ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਫਕੈ&ਨ ! ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ 
ਸਭੰਵ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਗੰ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟਸ) ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕ$ 
ਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਜਾਣ।       
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ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ"ਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਇਮੀਉਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪਾਪੂਲੇ&ਨ) ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਨੇ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰ 
ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼% (ਪੇ#ੈਂਟ ਿਵਦ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ) ! ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਏ ਐਸ ਟੀ (ਅਮਰੀਕਨ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਟ"#ਸਪਲ#ਟੇ(ਨ) ਅਤੇ ਆਈ !ਸ !ਚ !ਲ ਟੀ (ਇੰਟਰਨੈ'ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਹਰਟ ਐਂਡ ਲੰਗ ਟ"#ਸਪਲ#ਟੇ(ਨ) ਨੇ 
ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ `ਤੇ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਅਤੇ !ਫ ਡੀ ਏ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ"ਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਇਮੀਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਉਨ#$ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ#$ ਲੋਕ$ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚਲੀ ਨੈ#ਨਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮੀਊਨਾਈਜੇ*ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ% ਿਸਫਾਿਰ&' ! ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਿਰ% ਅਤੇ ਲਾਭ$ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ$ ! ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ"ਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਇਮੀਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਦੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪ"ਣਾਲੀ ਦੇ ਘੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਇਮੀਊਨੋਸੁਪਰੈਸਡ) ਅਤੇ 
ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ"ਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਇਮੀਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਰਗਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਨ#$ ਲੋਕ$ ! ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵ% ! ਵਰਤਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

 
ਸਾਰ   
ਇਹਨ$ ਤੱਥ$ ! ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦ& ਿਕ: (ਏ) ਕੋਿਵਡ-19 ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟ) ! ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਬੀ) ਬਹਤੁੀ ਵਾਰ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਿਰਸੀਪੀਐਂਟਸ) ! ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀ& ਵੀ ਹੁੰਦੀ& ਹਨ, (ਸੀ) 
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਕਰਨਾ (ਟ""#ਸਪਲ#ਟੇ(ਨ) ਕੋਿਵਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਿਸਫਾਿਰ& ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% ਦੀ ਵਸੋਂ (ਪ"ੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ 
ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟ ਪਾਪੂਲੇ&ਨ) ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ#$ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਰ% ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਿਸਫਾਿਰ& ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪ"ਣਾਲੀ ਦੇ ਪ"ਤੀਕਰਮ 
(ਇਿਮਊਨੋਜੈਿਨਸਟੀ) ਬਾਰੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਖਤਿਰ% ਜ" ਸਰੋਕਾਰ& ਤੋਂ ਿ਼ਜਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ! ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇ। ਅੰਗ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼% (ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਪੇ#ੇਂਟਸ) ! ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ$ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ#ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  
ਇਸ ਸੇਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਰਣੈ (ਕਲੀਨੀਕਲ ਜੱਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਥ" ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਤਬਦੀਲੀ& ਹੋ ਰਹੀ$ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀ ਤਰ#$ ਸਮ# ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ& ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ 
ਵੀ ਿਨਰਣਾ (ਕਲੀਨੀਕਲ ਿਡਸੀਜ਼ਨ) ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਤਸਦੀਕ   
ਇਹ ਸੇਧ$ ਯੂ !ਚ !ਨ ਅਜਮੇਰਾ ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ$ ਗਈ# ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ 
ਟ"#ਸਪਲੈਨਟੇ(ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ#$ ! ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
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