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ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  COVID ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾ ਕਕਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 COVID ਛੋਟੇ ਬੱਨਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।  

o 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਵੱਿ ਪਨਹਲੀ ਓਮੀਕਰੋਿ ਲਨਹਰ ਦੌਰਾਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਿ ਛੋਟੇ ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਿਤੀ ਨਵੱਿ ਤੇਜੀ ਿਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।  

o 28 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਿਆਂ ਨਵੱਿ COVID ਕਾਰਿ 442 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 

 ਹਾਲਾਂਨਕ ਬੱਨਿਆਂ ਨਵੱਿ COVID ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਿ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਅਤ ੇਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਾਲਿਾਂ ਦੇ 

ਮ ਕਾਬਲੇ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ COVID ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਲੱਖਾਂ 
ਬਾਲਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਿਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਿ। ਨਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਕਉਂਨਕ ਬਾਲਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਿਤੀ ਕਲਪਿਾਯੋਿ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਨਜਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਬੱਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਨਰਹਾ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹ ਿ ਹਰ ਸਵੇਰ ਆਪਿੇ ਮੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਉੱਿੀਆਂ ਕ ਰਸੀਆਂ ਅਤ ੇਬੂਸਟਰ ਸੀਟਾਂ ਹਿ। 

 ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੂੰਦਾਜਾ ਿਹੀਂ ਲਿਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਨਕ COVID ਦੇ ਇੂੰਿਫੈਕਸ਼ਿ ਤੋਂ ਨਕਹੜ ੇਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਿੂੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ 
ਹੋਵੇਿੀ - ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਿੇ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਿ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਨਿਤੀਆਂ ਿਹੀਂ ਹਿ।  

 ਅਸੀਂ ਹ ਿ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਤੋਂ ਬਿਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।   

 ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਵਾਉਿ ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਨਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਨਵੱਿ ਪੜਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿ ਨਵੱਿ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਰ ਟੀਿ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਵੱਿ ਹੋਰ ਨਵਘਿ ਤੋਂ ਬਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

  



 

 

 

 

ਕੀ COVID ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੈ? 

 ਹਾਂ, COVID-19 ਟੀਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਿਆਂ ਲਈ ਸ ਰੱਨਖਅਤ ਹਿ।  

 ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰੀਖਿਾ ਨਵੱਿ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਿੇ ਅਤ ੇ5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿ, ਅਤ ੇ5-11 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  COVID ਤੋਂ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਨਿਆ ਹੈ।  

 ਵੈਕਸੀਿ ਿਾਲ ਕ ਝ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਨਮਆਿੀ, ਅਸਿਾਈ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰਿਾਕ ਿਹੀਂ ਹੈ। 5 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਿਆਂ ਿੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਅਤ ੇਲਾਲਿੀ, ਬ ਖਾਰ, ਨਸਰ ਦਰਦ, ਠੂੰ ਢ ਲੱਿਿਾ, 
ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਵੱਿ ਦਰਦ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਤ ਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਦਾ 
ਇਨਮਊਿ ਨਸਸਟਮ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਨਿਆਂ ਨਵੱਿ ਸ ਰੱਨਖਅਤ ਅਤ ੇਪਰਭਾਵੀ ਹੋਿ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਿੂੂੰ  ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਨਵਕਸਤ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ। ਖ ਰਾਕ ਤ ਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਦੇ ਇਨਮਊਿ ਨਸਸਟਮ ਦੀ ਪਨਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਨਰਤ 

ਹੈ, ਿਾ ਨਕ ਤ ਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਆਧਾਨਰਤ ਹੈ ਿਾ ਨਕ ਭਾਰ ਤੇ।   

English: Why should I vaccinate my child against COVID? 

 COVID is a risk for young children.  

o Hospitalizations rose sharply in young children during the first Omicron wave 

in winter 2021-22.  

o As of May 28, 2022 there have been 442 COVID deaths in children under the 

age of 5. 

 While the risk of hospitalization and death from COVID is much lower in children 

than adults, children are still at risk from COVID. The global pandemic has taken the 

lives of millions of adults. Just because the number of adult deaths has been 

unimaginably high, however, does not mean the impact to children has been 

insignificant. Over 400 families now have empty high chairs and booster seats at 

their tables each morning. 

 We can’t predict which children will have severe illness from a COVID infection – 

more than half of children who have been hospitalized don’t have any underlying 

medical conditions.  

 We can now prevent the death of children by getting them vaccinated.   

 Vaccinating children can also help keep them healthy and in school, avoiding further 

disruption to their routines.  

 



 

 ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਇਨਟਸ ਅਤ ੇਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਨਟਸ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਵੈਕਸੀਿ ਦੇ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਜ ੋਨਕ ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸੋ਼ਰ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨਵੱਿ ਦੇਨਖਆ ਨਿਆ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਿਆਂ (ਬਾਲਿਾਂ ਅਤ ੇਨਕਸੋ਼ਰਾਂ ਿਾਲੋਂ  
ਘੱਟ) ਲਈ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਨਦਖਦਾ ਹੈ। ਪਰੀਖਿਾ ਨਵੱਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਿਹੀਂ ਸਿ, ਅਤ ੇਮਾਹਰ ਅਸਲ-ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਵੱਿ ਇਸ ਦ ਰਲੱਭ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਲਈ ਨਿਿਰਾਿੀ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਿੇ।  

 ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਨਜਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਵਟਾਨਮਿ, ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਖ ਰਾਕ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ COVID-19 ਟੀਨਕਆਂ ਦੀ 
ਸ ਰੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਪਨਹਲਾਂ ਿਾਲੋਂ  ਨਜਆਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ।  

 ਵੈਕਸੀਿ ਦੀ ਮਿਜੂਰੀ ਨਮਲਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ ਰੱਨਖਆ ਪਰਿਾਲੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦ ਰਲੱਭ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਸ ਰੱਨਖਆ ਨਿੂੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਨਿਿਰਾਿੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ।  

 

  

English: Is the COVID vaccine safe for my child?  

 Yes, the COVID-19 vaccines are safe for kids under 5.  

 The clinical trials included more than 9,000 babies and children under 5, and more 

than 10 million children ages 5-11 have been vaccinated against COVID.  

 The vaccine might cause some mild to moderate, temporary reactions that are not 

dangerous. Children under 5 experienced pain and redness at the injection site, 

fever, headaches, chills, and muscle pain. These reactions mean your child’s immune 

system is working to protect them.  

 The dosage and timing of the vaccine has been specifically developed and tested to 

be safe and effective in the youngest kids. The dosage is based on the maturity of 

your child’s immune system, not on the size of your child, which is why it is based on 

age and not weight.   

 The risk of myocarditis and pericarditis, a very rare vaccine side effect that has been 

seen especially in adolescent males, appears to be very low for children under 5 

(lower than for adults and adolescents). There were no cases in the trials, and 

experts will continue to monitor for this rare side effect in real-world use.  

 We have more data on the safety of the COVID-19 vaccines than we will EVER have 

for most medicines, vitamins, or nutritional supplements.  

 Even after vaccines are approved, safety systems are constantly monitoring for any 

rare side effects or safety concerns.  

 



 

ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਕੱਥੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

 ਅਿਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਖ ਰਾਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਿਾਲ ਪਨਹਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਨਵੱਿ 10 ਨਮਲੀਅਿ ਖ ਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ 
ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਿੀ। 

 ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਆਪਿੇ ਬੱਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਦੀਕੀ ਉਪਲਬਧ COVID-19 ਵੈਕਸੀਿ ਨਵਕਲਪਾਂ ਿੂੂੰ  ਦੇਖਿ ਲਈ 

vaccines.gov ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਿ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਹ ਸ ਨਿਸ਼ਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਨਕ ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਿਿੱਜੀ 
ਨਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕ ਝ ਪਰਦਾਤਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਵੈਕਸੀਿ ਿੂੂੰ  ਸਟਾਕ ਕਰਿ 

ਨਵੱਿ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋਿ ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਵਭਾਿਾਂ ਨਵੱਿ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿ। 

 

ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ COVID ਵੈਕਸੀਨ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

  ਹਾਂ, ਬੱਿੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਿ ਲੈਿ ਸਮੇਂ COVID ਵੈਕਸੀਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ।  

 ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਅਤ ੇ5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਵੱਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਿ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਿੇ ਬੱਨਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਟੀਕੇ 14 ਖ਼ਤਰਿਾਕ ਨਬਮਾਰੀਆਂ 

ਅਤ ੇਹ ਿ COVID-19 ਤੋਂ ਵੀ ਸ ਰੱਨਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਹਿ।  

 ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪਨਰਵਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਰ ਟੀਿ ਵੈਕਸੀਿ ਲੈਿ ਤੋਂ ਖ ੂੰ ਝ ਿਏ, ਇਸ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਿ 

ਲਿਵਾਉਿ ਲਈ ਆਪਿੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਮੀਨਟੂੰ ਿ ਬ ੱ ਕ ਕਰਕੇ ਖ ੂੰ ਝੀਆਂ ਵੈਕਸੀਿਾਂ 
ਲਿਵਾਉਿ ਦਾ ਿੂੰਿਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।   

 ਰ ਟੀਿ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਨਵੱਿ ਪਰਤੀ ਘੂੰਟਾ ਔਸਤਿ 1,913 ਨਬਮਾਰੀਆਂ, ਪਰਤੀ ਨਦਿ 2,685 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵੱਿ ਭਰਤੀ, ਅਤ ੇਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤ ੇ720 ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਮੌਤਾਂ ਿੂੂੰ  ਰੋਕਦ ੇਹਿ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਨਿਆਂ ਅਤ ੇ

ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਿੂੂੰ  ਨਸਹਤਮੂੰਦ ਰੱਖਿ ਲਈ ਸਾਡ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਸਾਧਿਾਂ ਨਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

English: Where can I get the vaccine for my child?   

 An initial supply of 10 million doses will be available the first week with a second 

round of doses available the following week. 

 Parents can visit vaccines.gov to view the nearest available COVID-19 vaccine options 

for their children. All states are ensuring they have vaccines available at public health 

departments in case a child does not have a personal health care provider or in the 

case that some providers are unable to stock the vaccine due to storage 

requirements. 

 



 

 

 

ਜੇਕਰ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ COVID ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  COVID ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

  ਹਾਂ। ਪਨਹਲਾਂ ਦੀ ਇੂੰਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦ ਬਾਰਾ ਸੂੰਕਰਨਮਤ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਮੀਕਰੋਿ 

ਵਰਿੇ ਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਤੋਂ।  

 ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਿ ਿਾਲ ਇਿਫਕੈਸ਼ਿ ਿਾਲ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਸ ਰੱਨਖਆ ਨਵੱਿ ਵਾਧਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

 ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ COVID ਿਾਲ ਸੂੰਕਰਨਮਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਿਲੀ ਵੈਕਸੀਿ ਦੀ ਖ ਰਾਕ ਨਵੱਿ ਲੱਛਿਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ ਰੂ ਹੋਿ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਨਜਨਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਿ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਿੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਿ ਲਈ ਆਪਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ।  

 

 

English: Can my child get a COVID vaccine at the same time as other vaccines?  

 Yes, children can get the COVID vaccine at the same time as other vaccines.  

 Babies and children under 5 often get more than one vaccine at a time when they 

visit their pediatrician. These recommended vaccines provide protection against 14 

dangerous diseases – and now COVID-19 too.  

 Many families missed getting routine vaccines during the pandemic, so making an 

appointment with your child’s healthcare provider to get the COVID-19 vaccine is a 

good time to get caught up on any missed vaccines, too.   

 Routine wellness vaccines prevent an average of 1,913 illnesses per hour, 2,685 

hospitalizations per day, and 720 early deaths per week in the United States. They 

are one of our most important tools for keeping our children and families healthy. 

 

English: Should my child get a COVID vaccine if they’ve already had COVID?  

 Yes. Prior infection does not protect as well against getting infected again, especially 

with the newer virus variants like Omicron.  

 Getting vaccinated provides a boost in protection without the risk that comes with 

infection.  

 If your child was infected with COVID, their next vaccine dose can be delayed 3 

months from when symptoms started or when they tested positive. Talk to your care 

provider to make the best decision for your child.  

 


