Johnson & Johnson/Janssen COVID-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇ ਟ
Johnson & Johnson/Janssen COVID-19 ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਧਸਆ ਦੀ

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
NYC ਧਵੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਟੀਧਕਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਧਵੱਚ NYC ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਧਸਕ ਅਰੋਗਤਾ ਧਵਭਾਗ (NYC ਧਸਹਤ

ਧਵਭਾਗ) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਤੋਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ
ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਧਮਊਧਨਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਉ ਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ?
13 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ , ਧਬਮਾਰੀ ਧਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਾਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਧਮਧਨਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ (Food and Drug Administration, FDA) ਨੇ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਧਵਅਕਤੀਆਾਂ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱ ਭ ਧਕਸਮ ਦੇ ਿੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੀਆਾਂ ਧਰਪੋਰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਧਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। CDC ਅਤੇ
FDA ਦੇ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਧਿਆ ਧਨਗਰਾਨੀ ਧਸਸਟਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮਾਮਧਲਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ
ਗਈ ਸੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਧਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਂਚ ਕਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ?
21 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ, Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਧਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਿੂਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਲੱ ਭ ਧਕਸਮ ਦੇ ਿੂਨ
ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਧਥਤੀ ਨੂੰ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ (ਿੂਨ ਦੇ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਧਿਆ)
ਧਸੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਥਰੋਮਬੋਧਸਸ (ਿੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ) (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) ਧਕਹਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। TTS ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਧਵੱਚ ਸਨ, ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਧਵੱਚ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਤੋਂ 15 ਧਦਨਾਾਂ ਧਵੱਚ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 18
ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਧਮਲੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਧਵੱਚ TTS ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਮਾਮਧਲਆਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਧਮਲੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ ਕਲੀਧਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਾਂ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਧਵੱਚ TTS ਦਾ ਇੱਕ
ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ।
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ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ CDC ਅਤੇ FDA ਕੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?
CDC ਅਤੇ FDA ਇਹ ਧਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ Johnson &
Johnson ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਸਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਧਸਹਤ ਮਾਹਰਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੂਹ
ਹੈ ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਿ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਧਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਧਦਆਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਬੰਿੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਿਮਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਇਸਤਰੀਆਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂਨੂੰ TTS ਦੇ ਦੁਰਲੱ ਭ ਪਰ ਵਿੇਰੇ ਜੋਿਮ ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧਵਕਲਪ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਜੋਿਮ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ।

ਸੁ ਰਿੱਕਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮ੍ਿੱਕਸਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ NYC ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਉ ਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
TTS ਦੇ ਜੋਿਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਧਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਧਵੱਚ ਦਾਿਲੇ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਜੋਿਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ Johnson &

Johnson ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, TTS ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ
ਕੇ ਤੁ ਰੰਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂਨੂੰ ਧਜਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਜੋਿਮ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਜਾਣੂ ਹਨ, ਧਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਧਵੱਚ
Johnson & Johnson ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TTS ਧਵਕਧਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਥੈਰਪੀ ਜਾਾਂ
ਟੀਕਾ 100% ਜੋਿਮ-ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਮ੍ੈਂ Johnson & Johnson ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮ੍ੈਨੂੂੰ ਵਧੇਰੀਆਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਦਧਕ Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ TTS ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਤੰਨ ਹਫ਼ਧਤਆਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਜਵੇਂ:
•
•
•
•
•

ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
ਛਾਤੀ ਧਵੱਚ ਦਰਦ
ਲੱ ਤ ਧਵੱਚ ਸੋਜ
ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਦਰਦ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਧਸਰਦਰਦ

•
•
•

ਿੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱ ਗਣਾ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਮੜੀ ਦੇ
ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਿੱਬੇ

ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਤੰਨ ਹਫ਼ਧਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ — ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਦੱਸੋ ਧਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ Johnson & Johnson ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ।
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ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਾਂ ਧਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ’ਤੇ ਬਾਾਂਹ ਧਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ
ਸੋਜ, ਥਕਾਨ, ਹਲਕਾ ਦਰਦ, ਠੰਡ ਲੱ ਗਣਾ, ਹਲਕਾ ਧਸਰਦਰਦ ਜਾਾਂ ਹਲਕਾ ਬੁਿਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ
ਅਨੁ ਮਾਧਨਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਧਹਲੇ ਧਤੰਨ ਧਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ (ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਧਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ
ਧਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਰ COVID-19 ਟੀਕਕਆਂ ਤੋਂ TTS ਜਾ ਜੋਿਮ੍ ਹੈ?
ਯੂ .ਐੱਸ. ਧਵੱਚ 200 ਧਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna

COVID-19 ਟੀਧਕਆਾਂ ਨਾਲ TTS ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਜੋਧੜਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ
ਧਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ Johnson & Johnson ਦਾ
ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪੂਰੀ NYC ਧਵੱਚ ਸੈਂਕਧੜਆਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲੱ ਭਣ ਲਈ
vaccinefinder.nyc.gov ’ਤੇ ਜਾਓ (ਹਰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਾਾਂ ਧਸਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਕਸੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 877-829-4692 ’ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਈਟਾਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਧਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ
ਸਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੇਿੋ।
ਅਸੀ ਂ ਕਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁ ਰਿੱਕਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ੍ਿੱਕਸਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ?
COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ CDC, FDA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਧਿਆ ਧਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਪੂਰੇ ਯੂ .ਐੱਸ. ਧਵੱਚ ਕਈ ਧਮਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TTS ਦੇ ਥੋੜ੍ੇ ਧਜਹੇ ਮਾਮਧਲਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਾਂ ੇ ਹਨ ਧਕ ਸੁਰੱਧਿਆ ਧਸਸਟਮਸ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਧਵਿਾਉਦ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁੱਿ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਟੀਧਕਆਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੁਰੱਧਿਆ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਧਸਆ ਸਮੇਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹਾਾਂ।
ਮ੍ੈਨੂੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਿੱਥੇ ਕਮ੍ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। COVID-19 ਦੇ
ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਧਲਆਾਂ ਲਈ, nyc.gov/covidvaccine ’ਤੇ ਜਾਓ। FDA ਦੀ Johnson &

Johnson ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੋਿੀ ਗਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਵੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ CDC ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਸਕਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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