
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮਾਂ

ਨਵੀਆ ਂ2023 ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ � ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਜਾ ਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ
COVID-19 ਲਾਗ � 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹਾਲੀਆ ਹੈ), ਤਾ ਂਤੁਸ� ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ COVID-19 2023 ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਵੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਲਗਵਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।

65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
18-64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ � ਵਧਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂ
ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ/ਜਿਟਲ ਿਸਹਤ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ।

ATAGI* ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਮੂਹਾ ਂ� 2023 ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾ ਂATAGI ਦੀ 
2023 ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਲਾਹ ਪੜ�ੋ:

COVID-19 ਅਜੇ ਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਵ� COVID-19 ਰੂਪਾ ਂਦੇ �ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਲਾਗ ਗ�ਸਤ 
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਪ�ਭਾਵਾ ਂਤ� 
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱੁਝ ਨਵ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

2023 COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆ ਂCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾ ਂ� 2023 ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਬਾਇਵੈਲ�ਟ mRNA
ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਤਰਜੀਹੀ ਟੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਟੀਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਰੂਪ (ਸਟ�ੇਨ) ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ
ਿਕ COVID-19 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਆਮ ਰੂਪ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾ� ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਭੋ:
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਾ� engagement.nephu@austin.org.au
ਰਾਹ� ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

*ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ (ATAGI)

** ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਇਮਯੂਨ� ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਅਿਜਹੀ
ਸਿਥਤੀ � ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ, ਕ�ਸਰ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ � ਦਬਾਉਣ
(ਇਮਯੂਨ� ਸਪ�ੈਸ�ਟ) ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਾ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ�
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ
�ਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਇਮਯੂਨ� ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ)** 

ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ �ਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ

�ਟੀਵਾਇਰਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸ�ਲਾ ਂ� ਲਾਗ ਗ�ਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂ� ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ � ਘਟਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ � ਘਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ
ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹੋਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਂਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ, ਜਾਂ
COVID-19 ਤ� ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

COVID-19 ਲਈ �ਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਤਾ ਂਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ (ਿਨਗਲਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ਜਾ ਂਨਾੜੀ ਰਾਹ� (ਿਸੱਧਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ) ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂ�
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪੰਜ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

        ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ
        ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜਾ ਂਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� COVID-19 ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ �ਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤ�
ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

17 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰਾ ਂ� ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ� ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਮੂਹ 5-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਹਨ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਦੇ 
ਜ਼ੋਖਮ � ਵਧਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ/ਜਿਟਲ ਿਸਹਤ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ।

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ

https://instagram.com/nephumelbourne
https://www.linkedin.com/company/nephu-north-eastern-public-health-unit
https://youtube.com/@nephumelbourne5642
https://www.facebook.com/NEPHUMelbourne

