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5-11 ਗਾਈਡ ਲਈ Pfizer ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਰਤ� ਅਿਧਕਾਰ

29 ਅਕਤਬੂਰ, 2021 ਨੰੂ Pfizer ਅਤ ੇBioNTech ਨੰੂ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫੂਡ ਐਡਂ ਡਰੱਗ

ਐਡਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਰਤ� ਅਿਧਕਾਰ (EUA) ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ�  ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

● ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਡ ੇਵੈਕਸੀਨ ਇਕੁਇਟੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਿਸਰਫ 25% ਤ� ਵੱਧ ਮਾਿਪਆ ਂਨ�  ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 5-11 “ਤੁਰੰਤ” ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, 12 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 3.64 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਿਮਲੀ ਹੈ। (ਸਰੋਤ: CDC)

● ਸਖ਼ਤ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਤ� ਬਾਅਦ, FDA ਨ�  5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ Pfizer-BioNTech ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇCDC ਨ�  ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦ ੇਭਾਰੀ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ, FDA ਅਤੇ

CDC ਨ�  ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਵਕੈਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

● ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਾਲਗ� ਅਤ ੇਿਕਸੋ਼ਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਲੱਖ� ਖੁਰਾਕ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨ�  ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦ ੇਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਕੋਈ

ਕੇਸ ਨਹ� ਿਦਖਾਏ ਹਨ। ਅਸ� ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਹ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਸ� ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਲੈ

ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। (ਸਰੋਤ: CDC)

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

● ਮ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਕਵ� ਅਤ ੇਿਕੱਥ ੇਕਰਵਾਵ�?

○ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਿਭਆਸ ਕਲੀਿਨਕ�, ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ�, ਕਿਮਊਿਨਟੀ

ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ�, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ� 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ਡ ੂਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ�,

ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ�, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ

ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਟੀਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ�ਿਕ

ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨ�  ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱਥ ੇਜਾ ਸਕਦੇ

ਹੋ, ਆਪਣ ੇਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਦਾਤਾ, Vaccines.gov, ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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● ਬਾਲਗ� ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

○ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਟੀਕਾ ਿਕਸੋ਼ਰ� ਅਤ ੇਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ 5

ਤ� 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ

ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰ ਦਆੁਰਾ ਨਹ�, ਪਰ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਸਰੋਤ: CDC)

● ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

○ ਨਹ�। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਜਣਨ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ COVID-19

ਟੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਔਬਸਟੈਿਟ�ਕਸ ਐਡਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ

ਰੀਪ�ੋਡਕਿਟਵ ਮੈਡੀਸਨ (ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਮਾਿਹਰ) ਦਵੋ� ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਲੋਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ।

(ਸਰੋਤ ACOG)

● ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਉਸੇ ਸਮ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ?

○ ਹ�! CDC ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਿਟ�ਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਰੁਟੀਨ ਬਚਪਨ ਦੇ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  (ਸਰੋਤ: CDC)

● ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? ਅਸ� ਿਕਵ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?

○ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਰ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਕੈਸੀਨ ਦੇ ਥੜੋ� ੇਸਮ� ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਹ ਅਤੇ

ਬੁਖਾਰ। ਅਸ� ਲੱਖ� ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਦਣੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸ�

COVID-19 ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹ�। (ਸਰੋਤ: CDC)

● ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਖਮ� ਤ� ਵੱਧ ਹਨ?

○ ਹ�। ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਿਟ�ਕਸ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ COVID-19

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਟੀਿਕਆਂ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਿਦਲ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ

ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਿਜਸਨੰੂ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ� ਅਤ ੇਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਨ�  ਿਧਆਨ

ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
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ਸੰਕਰਮਣ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ� ਨਾਲ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ

ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਖਤਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ� ਵੱਡਾ ਹੈ। (ਸਰੋਤ: CDC)

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control 
and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of 

the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS. 

COVID-19 ਤ� ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ apiahf.org ਅਤੇ madetosave.org ਤੇ ਜਾਓ।
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