ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪਛ
ੁੱ ੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਗਤਾ
ਕੁੱਟ ਆਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁੱਕ ਦੀ ਕਕਉਂ ਹੈ?
ਕਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਕਵੁੱਚ ਕਸਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਹੀ
ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਕਟਲਤਾਵਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੁੱਕਚਆਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਂ ਕਨੁੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਬਕ
ੁੱ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਕਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਕਵੁੱਚ ਟੀਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ ਕਨੁੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵੈਕਸੀਨ ਕਸਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਪਹੰਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੁੱਕ ਅਕਜਹੇ ਦੇਸ ਕਵੁੱਚ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਛਟ
ੁੱ ੀਆਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਕਜੁੱਥੇ ਟੀਬੀ ਆਮ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ
ਰਹੇਗਾ ਤਾਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ
ਕਵਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੰ ਕਬਮਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਬਖਾਰ ਨਾਲ ਕਬਮਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰਨਾ
ਕੀ ਇਹ ਮਫ਼ਤ ਹੈ?
ਆਕਲੈਂ ਡ ਖੇਤਰ ਕਵੁੱਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਬੀਸੀਜੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਕਨਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਫ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਮੈਨਟੌਕਸ ਸਕਕਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਾਂ ਕਦੋਂ
ਹੈ?
ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਕਝ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ
ਤੁੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਇਹ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ,
ਮੈਨਟੌਕਸ ਸਕਕਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਮਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ 72
ਘੰਟੇ (3 ਕਦਨ) ਪਕਹਲਾਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਸੀਜੀ ਕਲੀਕਨਕ ਕਕੁੱਥੇ ਰੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਲੀਕਨਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੁੱਚ ਮਾਊਂਟ ਵੈਕਲੰਗਟਨ ਕੋਕਵਡ
ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਲੇ ਨ ਕਲੀਕਨਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਵੁੱਚ
ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮ ਨੰ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰ
ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੁੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਕਨਕ 'ਤੇ ਤਾਾਂ
ਹੀ ਆਓ ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਕਲੀਕਨਕ ਹਣ ਉਹਨਾਾਂ ਅਕਭਆਸਾਾਂ/ਸਥਾਨਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਕਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਜੁੱਥੇ ਉਹ ਪਕਹਲਾਾਂ ਸਨ?
ਕੋਕਵਡ ਸਰੁੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੁੱਕ
ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਕ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਕਨਰੀਖਣ ਖੇਤਰ ਕਵੁੱਚ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਲਈ ਸਮਾਕਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ
ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਾਲ
ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ
ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ ਸਕੀਏ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇੁੱਕ ਬੁੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਾ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੁੱਡਾ ਬੁੱਚਾ ਹੈ ਕਜਸਨੰ ਦੋਵਾਾਂ ਨੰ
ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

-

ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਵੁੱਡੇ
ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਇੁੱਕੋ ਕਲੀਕਨਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਰੁੱਖਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ
ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਵਾਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਤਰਜੀਹ
ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੰ ਵੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਵੁੱਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ਨੰ ਵੀ ਚਮੜੀ ਜਾਾਂਚ
ਕਲੀਕਨਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਨੰ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੰ ਦੋ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ
ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਬੀਸੀਜੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਮੈਨਟੌਕਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਕਸਰਫ 6 ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਝ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਮੈਨਟੌਕਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦੁੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੰ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ
ਮੈਨਟੌਕਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਕਸਹਤ ਸਮੁੱਕਸਆਵਾਾਂ/ਕਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ।
ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਕਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੁੱਚ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਾਂ ਲਈ
ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸੋ।
-

ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ (ਉਸ ਉਮਰ ਤਹਾਡੀ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 34
ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-

ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਾਂ ਨੰ
ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੈ (ਜਾਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਾਂ ਦੁੱਧ
ਚੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮਯਨੋ ਸਪਰੈਕਸਵ ਦਵਾਈ ਲੈ
ਰਹੀ ਸੀ) ਤਾਾਂ ਸਾਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵੁੱਚ ਉਦੋਂ
ਤੁੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਤਸੀਂ
ਕਕਸੇ ਬਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਜਾਾਂ
ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਇੁੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਢਕਵਾਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਵਸਥਾਰ ਕਵੁੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਕੈਂਸਰ, ਐੱਚਆਈਵੀ, ਗਰਦੇ
ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ, ਸ਼ਗਰ, ਗੰਭੀਰ ਸੰਯਕਤ
ਇਮਯਨੋ ਡਫੀਕਸਏਂਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਕਥਤੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਨੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸਾਡੀਆਾਂ ਨਰਸਾਾਂ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੁੱਚ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਸਕਚਤ
ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਕਕ ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਕੋਈ ਕਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ 0800 367 224 'ਤੇ ਬੀਸੀਜੀ ਸੇਵਾ ਨੰ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਬੀਸੀਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਉਡੀਕ ਸਮਾਾਂ
ਕੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਹੈ?
ਕੋਕਵਡ-19 ਨੇ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਵਘਨ
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੁੱਕ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੁੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੁੱਤੇ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕਚਆਾਂ
ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਾਂ:
-

-

ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਟੀਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਕਵੁੱਚ ਹਨ।
ਉਹ ਬੁੱਚੇ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ
ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ
ਪਕਹਲਾਾਂ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦੁੱਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ

ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦਬਾਰਾ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ ਉਪਲੁੱਬਧ
ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਕਨਕ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਦਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ - ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਵੁੱਚ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ
ਮਆਫੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਕੋਕਵਡ-19 ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਵੁੱਚ
ਭਾਰੀ ਕਵਘਨ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਆਪਣੇ
ਕਲੀਕਨਕਾਾਂ ਨੰ ਦਬਾਰਾ ਖੋਕਲ੍ ਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਣ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਨਯਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕਚਆਾਂ
ਅਤੇ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਕਵੁੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੰ ਅੁੱਪਡੇਟ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰ ਕਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਸਟਮ ਕਵੁੱਚ ਸਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਹਾਨੰ
ਕਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਰਾਹੀਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਝ ਬੁੱਚੇ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਕਉਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚਕ
ੁੱ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ?
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੁੱਚ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਕਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ 6 ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਕਜਆਦਾਤਰ ਜੋਖਮ ਕਵੁੱਚ ਹਨ)। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਟੀਮ ਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟਕਲਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਕਲੀਕਨਕਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਾਂਗੇ।

ਬਦਕਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਲਈ
ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਵੇਟਕਲਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਜੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ (ਉੱਪਰ ਦੇਖ)ੋ
ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਅਰਜੀ ਕਦੁੱਤੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਬੁੱਚਾ ਹਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦੁੱਤੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸੀ। ਕੀ ਮੇਰਾ
ਬੁੱਚਾ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਹਣ ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ ਕਵੁੱਚ ਮੰਕਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਉਹ ਹਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਕ ਉਹ
ਕੋਕਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਈਆਾਂ ਰਕਾਵਟਾਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਕਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਸਨ।

ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ
ਕੀ ਨਰਸ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਛੇ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੁੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਸਰਫ ਟੀਬੀ ਲਈ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਫੰਡ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਪਕਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ ਕਦੁੱਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਟੀਕਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਕਹਲਾਾਂ ਲਾਈਵ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ
MMR, ਕਚਕਨਪੌਕਸ/ਵੈਰੀਸੇਲਾ ਜਾਾਂ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਵੈਕਸੀਨ)
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਵੁੱਚ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਝਾਅ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਕਕ
ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੁੱਕ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੰ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਾਂਗੇ, ਬਹਤ ਸਾਰੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ।

ਇਹ ਸਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰੋ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀਜੀ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਵੁੱਚ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ - ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ?

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਕਬਮਾਰ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦਨ ਕਬਮਾਰ
ਮਕਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਨੰ ਦਬਾਰਾ ਤਕਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਕਵੁੱਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ
ਲੁੱਛਣ ਹਨ, ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਹੈ, ਜਾਾਂ ਘਰੇਲ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਵਜੋਂ ਅਲੁੱਗ-ਥਲੁੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਘਰ ਕਵੁੱਚ ਰਹੋ।

-

ਉਸ ਥਾਾਂ ਨੰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੁੱਟੀ ਨਾਲ ਢੁੱਕੋ (ਸਕਟੁੱਕਕੰਗ
ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ)।
ਜਖਮ ਨੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਵੁੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੁੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਦਾਗ ਰਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਆਮ ਗੁੱਲ ਹੈ।

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0800 367 224 'ਤੇ ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਬੀਸੀਜੀ ਕਲੀਕਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਉਪਲੁੱਬਧ ਹੈ।

ਤਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਰਸ ਤਹਾਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਤੀ ਆਮ
ਪਰਤੀਕਿਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਕਧਆਨ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ
ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸੇਗੀ। ਤਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਐਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਸੀ - ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਕਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰੁੱਕਖਆ
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ????

ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਇੁੱਕ ਤੋਂ
ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੁੱਕਖਆਤਮਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ ਪੈਦਾ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਲੁੱਗ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੰ ਮੜਤਕਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱਚ ਕਚਕਨਪੌਕਸ ਜਾਾਂ ਖਸਰਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਕਚਕਨਪੌਕਸ ਜਾਾਂ ਖਸਰਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਇੁੱਕ
ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੰ ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਚਾਰ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੁੱਕਖਆਤਮਕ ਕੰਮ ਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰ ਰੋਕ ਕੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਉੱਚ
ਮਾਮਕਲਆਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਬਮਾਰ ਹਨ, ਖੰਘ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਬਖਾਰ ਨਾਲ ਕਬਮਾਰ ਹਨ।
ਬੀਸੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰੁੱਕਖਆ ਪਰਭਾਵ ਕਕੰਨਾ ਕਚਰ ਰਹੇਗਾ?

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ?
-

-

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਕੋਈ ਪਰਕਤਕਕਕਰਆ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ।
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਛੇ
ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਾਂ ਉੱਤੇ ਇੁੱਕ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ
ਲਾਲ ਛਾਲਾ ਕਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਜੁੱਥੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਝ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਕਵੁੱਚ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੇ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ ਬਾਅਦ, ਛਾਲੇ ਇੁੱਕ ਛੋਟੇ, ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਫੋੜੇ ਕਵੁੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਅਕਜਹਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਵਾ ਨੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ

ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਰੁੱਕਖਆ ਪਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 15
ਸਾਲ ਤੁੱਕ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ।

