6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ
ਬੱ ਨਿਆਂ ਲਈ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
07 ਸਤੰ ਬਰ 2022
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਮਾਹਰ, Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ , ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ
COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰ ਗੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਹਤ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਗੰ ਭੀਰ COVID-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੱ ਿ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਜਸ ਨਵੱ ਿ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ
ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਇਨਮਊਨੋਸਪ੍ਰੈਨਸਵ) ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ
ਰਹੇ ਹਨ;

•

ਂ ੀਜਨ ਟ੍ੀ-ਸੈੈੱਲ (CAR-T) ਨਿਨਕਤਸਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ;
ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਨਮੱ ਝ ਜਾਂ ਸਟ੍ੈੈੱਮ ਸੈੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ, ਜਾਂ ਨਿਮਨਰਕ ਐਟ੍

•

ਗੰ ਝਲਦਾਰ ਜਮਾਂਦਰ ਨਦਲ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ;

•

ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਢਾਂਿੇ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ;

•

ਨਕਸਮ 1 ਦੀ ਡਾਇਨਬਟ੍ੀਜ਼ ਮੈਲੀਟ੍ਸ;
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•

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੰ ਤ-ਨਵਨਗਆਨਕ ਜਾਂ ਤੰ ਤ-ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ; ਜਾਂ

•

ਅਪ੍ੰ ਗਤਾ ਨਜਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਕਨਰਆਵਾਂ ਨਵੱ ਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ
ਤੀਬਰ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪ੍ਾਲਸੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਨਸੰ ਡਰੋਮ (ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 21)।

ਇਨਹ ਾਂ ਬੱ ਨਿਆਂ ਨਵੱ ਿ COVID-19 ਤੋਂ ਬਹਤ ਨਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਨਵਰੱ ਧ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਇਸ
ਖ਼ਤਰੇ ਨੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਨਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿੇ ਜੋ ਯੋਗ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਵੱ ਿ ਸਿੀਬੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੱ ਿ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਨਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਤ ਘੱ ਟ੍ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਿੂੰ ਨਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਿ ਨਮਲੇ ਗੀ?
6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱ ਨਿਆਂ ਨੰ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਖਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੰ 8 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੀ ਨਵੱ ਥ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਝ
ਬੱ ਨਿਆਂ ਨੰ 3 ਖਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿੇ Spikevax (Moderna) ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਿੂੰ ਨਕਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਿਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ?
5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿੇ ਹਣ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿੇ Moderna ਜਾਂ Pfizer COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੰ 8
ਹਫਨਤਆਂ ਦੀ ਨਵੱ ਥ 'ਤੇ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਝ ਬੱ ਨਿਆਂ ਨੰ 3 ਖਰਾਕਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਨੰ ਦੋਨਾਂ ਖਰਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਂਡ ਦੀਆਂ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
COVID-19 ਵੈਕਸੀਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਿਾਂ
Australian Technical Advisory Group on Immunisation ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ 6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਨੰ ਬਖਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ
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ਨਵਿਕਾਰ 7 ਤੋਂ 14 ਨਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਿਣੌਤੀਪ੍ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਦਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱ ਿ
ਆਊਟ੍ਰੀਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਿੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ COVID-19 ਲਈ ਪ੍ੌਜ਼ੇਨਟ੍ਵ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਨਆਂ ਲਈ
ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ 3
ਮਹੀਨਨਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਨਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮਹ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਨਕੰ ਗਾਂ ਹਣ ਖੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ: https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/booking/
ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਰਾ ਜਾਂਿ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਵੀਆਂ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.health.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ 1800 020 080 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਮਫ਼ਤ ਨਵੱ ਿ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਕਲਪ੍ 8 ਦਬਾਓ।
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