
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਕਿਰੁੱਧ 

ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਰਭਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਚੰਤਾਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਕਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 
ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਕਿਡ-19 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਕਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ 
ਪਰਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਚੰਤਾਿਾਂਹਨ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਹਰ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਖੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੱਥੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂ 119 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਲਬ  

ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂਲੋੜ  

ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ  
ਅਨੁਿਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲ  

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੋਕਿਡ-19 

ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

www.mybirthmychoice.co.uk 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨਾ ਭੱੁਲੋ - ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂਰਹ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ ਲਈ ਦੋ 
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ।

ਕੋਕਿਡ-19ਦੇ ਕਿਰੁੱਧ 
ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇ 
ਲਈਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ 
ਪਰਰਭਾਿੀ ਹੈ।

ਕੋਕਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਕੋਕਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
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ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਕਿਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰਭਿਤੀ
ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਕਿਰੁੱਧ
ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਸੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕੋਕਿਡ-19 ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਿ ਹੈ 
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਕਿਚ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਿੀ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਾਂ ਕਕ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਕੁਝ 
ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿਚ ਕੋਕਿਡ-19 ਨਾਲ ਗਰਰਸਤ ਹੋਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 
ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਹਨ, ਕਜਨਹਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, 
ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਨ ਉਨਹਰਾ ਂਔਰਤਾਂ 
ਕਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।

ਕੋਕਿਡ-19 ਕਿਸ਼ਾਣੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, 
ਨਿਜਾਤਾਂ ਿਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ, 
ਜਾਂ ਮਕਰਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਪਲਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 

ਕਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਪਲਾਉਣ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ

ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਕਿਰੁੱਧ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਪਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਪਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।


