
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਕੋਵਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ
ਵਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯਕੁਤ ਕਮੇਟੀ (Joint Committee on 
Vaccination and Immunisation - JCVI) ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹ ੈਦਕ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਿੇ ਹਨ ਜਿੋਂ 
ਉਸੇ ਉਮਰ ਜਾ ਂਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਿੇਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਵਚੱ, ਲਗਭਗ 
90,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਮੁਖੱ ਤਰੌ 'ਤ ੇPfizer ਅਤ ੇModerna ਵਕੈਸੀਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਦਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਸੁਰੱਦਖਆ ਿੀ ਕੋਈ ਦਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ 
ਗਈ ਹ।ੈ 

ਦਵਸ਼ਵ ਦਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤ ੇਯਕੇੂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਯਰੂਪ ਦਵਚੱ ਦਨਯਦਮਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਿਆੁਰਾ ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਦਕਆ ਂਿ ੇਸਬਤੂਾ ਂਿੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਦਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ

Pfizer ਅਤ ੇModerna ਟੀਕੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਿੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਲਈ 
ਤਰਜੀਹੀ ਟੀਕੇ ਹਨ ਜ ੋਆਪਣੀ ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ, ਦਜਸਿੀ ਪਦਹਲਾ ਂਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ 'ਤ ੇਿਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿਂੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਉਸੇ ਹੀ ਵਕੈਸੀਨ ਿ ੇਨਾਲ ਿਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈਜਿ ਤਕੱ ਦਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਗਭੰੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹਏੋ ਹਣੋ।

ਕੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ COVID-19 ਦੀ 
ਵਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਹਾਲਾਦਂਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਿ ੇਨਵੇਂ ਬਦੱਚਆ ਂਦਵਚੱ ਕੋਦਵਡ-19 ਦਬਮਾਰੀ 
ਿਾ ਸਮੱੁਚਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਪਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਿ ੇਬਾਅਿ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਵਚੱ ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂ
ਗਭੰੀਰ ਰੂਪ ਦਵਚੱ ਦਬਮਾਰ ਹ ੋਸਕਿੀਆ ਂਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿ ੇਇਲਾਜ ਿੀ ਲੋੜ 
ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ।ੈ 

ਕੋਦਵਡ-19 ਵਾਲੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਦਵਚੱ ਉਸੇ ਉਮਰ ਿੀਆ ਂਿਜੂੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਿ ੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜ ੋਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੀਬਰ ਿਖੇਭਾਲ ਦਵਚੱ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਵਧੱ ਜੋਖਮ ਹੁਿੰਾ 
ਹ।ੈ ਕੋਦਵਡ-19 ਦਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦਵਚੱ ਬਚੱ ੇਿ ੇਪਦਹਲਾ ਂਪੈਿਾ ਹਣੋਾ ਿੀ ਕੋਦਵਡ-
19 ਤੋਂ ਦਬਨਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲੋਂ 2-3 ਗਣੁਾ ਦਿਆਿਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਿੰੀ ਹ।ੈ

ਦਕਸੇ ਹਰੋ ਪਦਹਲਾ ਂਿੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਦਸਆਵਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ 
ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਗਭੰੀਰ ਜਦਟਲਤਾਵਾ ਂਹਣੋ ਿਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁਿੰਾ ਹ।ੈ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਅਿੰਰੂਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਦਥਤੀਆ ਂ
ਹਨ ਦਜਵੇਂ ਦਕ:
• ਪ੍ਰਦਤਰੱਦਖਆ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ
• ਡਾਇਦਬਟੀਿ
• ਉੱਚਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ੈਰ
• ਦਿਲ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ 
• ਿਮਾ

ਜਾ ਂਜ ੇਤਹੁਾਡਾ/ਤਸੁੀਂ
• ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੱ ਭਾਰ ਹੈ 
• 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਉਮਰ ਿ ੇਹੋ 
•  ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਿੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ 
ਦਤਮਾਹੀ ਦਵਚੱ ਹ ੋ(28 ਹਫ਼ਦਤਆ ਂ
ਤੋਂ ਵਧੱ)

•  ਕਾਲੇ ਅਤ ੇਏਸ਼ੀਆਈ ਘੱਟ ਦਗਣਤੀ 
ਨਸਲੀ ਦਪਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੋ

ਉਸੇ ਉਮਰ ਿੀਆ ਂਉਹਨਾ ਂਔਰਤਾ,ਂ ਜ ੋਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹ।ੈ

ਦਵੇਖਆ ਵਗਆ ਹ ੈਵਕ ਯਕੇੂ ਵਵਚੱ ਉਪਲਿਧ ਕੋਵਵਡ-19 
ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰੁਵੱਖਆ ਪ੍ਰਫੋਾਈਲ ਵਧੀਆ 
ਹ।ੈ 
ਇਨ੍ਾ ਂਟੀਵਕਆ ਂਵਵਚੱ ਲਾਈਵ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਅਤੇ 
ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾ ਂਗਰਭ ਵਵਚੱ ਉਸ ਦ ੇਅਣਜਨਮ ੇਿਚੱੇ 
ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ
ਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਔਰਤਾ,ਂ ਜ ੋਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾ ਂ 
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ

nhs.uk/CovidVaccine  
'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

https://nhs.uk/CovidVaccine


ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋਾ

ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਇਸ ਗਲੱ ਿਾ ਕੋਈ ਸਬਤੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈਦਕ ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਿਾ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾ ਂ
ਤਹੁਾਡ ੇਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ ਿੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂ'ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਿਾ ਹ।ੈ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ

ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਕੋਦਵਡ-19 ਦਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਦਖਆ ਦਿੰਿੇ ਹਨ ਜ ੋਦਕ ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਿ ੇ
ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਵਚੱ ਗਭੰੀਰ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ।ੈ 

 ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਿੀ ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਿਵੇਗੇੀ। ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਿੀ 
ਲੋੜ ਹੁਿੰੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਦਵਚੱ ਿਰੇੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਕੋਲ ਪਦਹਲਾ ਂਹੀ ਦਕਸੇ ਗਭੰੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਦਬਨਾ ਂ
ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਿੀ ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁਕੇੱ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਜਿੋਂ ਿਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਿੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਉਸੇ ਵਕੈਸੀਨ ਿੀ ਿਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ 

ਜ ੇਤਹੁਾਡੀ ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ AstraZeneca ਟੀਕਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ 
ਪਰਚੇ ਦਵਚੱ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤ ੇਵੀ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈwww.
gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-
and-blood-clotting.

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਵਪਲਾਉਣਾ

ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਧੱ ਦਪਲਾਉਣ ਿ ੇਫਾਇਿੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿੇ ਹਨ। 

JCVI ਨੇ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਦਕ ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਧੱ ਚੰੁਘਾਉਣ ਵਲੇੇ ਟੀਕੇ 
ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤ ੇਦਵਸ਼ਵ ਦਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਿੀਆ ਂ
ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹ।ੈ

ਸਾਰੀਆ ਂਿਵਾਈਆ ਂਿੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਟੀਦਕਆ ਂਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹ ੋਸਕਿੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਿਗਾਰ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਦਕ ਤਸੁੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਬਚੱ ੇਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹ ੈਜਾ ਂ
ਤਹੁਾਡ ੇਿਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੋ ਬਚੱ ੇਹਨ। 

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਆਪਣ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰਨੀ ਹ'ੈ 
ਪਰਚਾ ਪੜ੍ ੋwww.gov.uk/government/publications/covid-
19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination.

ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਔਬਸਟਟੈੀ੍ਦਸ਼ਅਨਿ ਐਂਡ ਗਾਇਦਨਕੋਲੋਦਜਸਟਸ। 
(RCOG) ਅਤ ੇਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦਮਡਵਾਈਵਿ (RCM) ਕੋਲ 
ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੀ ਗਾਈਡ ਅਤ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹ ੈਜ ੋਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਮਿਿਗਾਰ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹੈ 
COVID-19 ਟੀਕੇ ਅਤ ੇਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
(rcog.org.uk – www.rcm.org.uk/
guidance-for-pregnant-women)।

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਕੋਦਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੇੰ ਹ ੋਤਾ ਂਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਦਮਡਵਾਈਫ, ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਕਤਾਬਚਾ ਬ੍ਰੇਲ ਦਵੱਚ, BSL ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਿ ੇਰੂਪ ਦਵੱਚ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾ ਂਦਵੱਚ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫ਼ਾਈਲ ਿ ੇਰੂਪ ਦਵੱਚ ਅਤੇ 19 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹੁਣੇ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਂਕਾਪੀਆ ਂਿਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.healthpublications.gov.uk 'ਤੇ ਜਾਓ।

 ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਵਖਆ  
 ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ 100% ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਲਈ ਮਜੂੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਧੇ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣਾ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹ।ੈ
ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪਦਰਵਾਰ, ਿਸੋਤਾ ਂਅਤੇ 
ਸਦਹਕਰਮੀਆ ਂਿੀ ਰੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਠੇਾ ਂਦਿੱਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹ:ੈ
• ਸਮਾਜਕ ਿਰੂੀ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
• ਦਚਹਰੇ ਿਾ ਮਾਸਕ ਪਦਹਨੋ
•  ਆਪਣ ੇਹਥੱ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਣੋੇ
•  ਤਾਿੀ ਹਵਾ ਅਿੰਰ ਆਉਣ ਿਣੇ ਲਈ ਦਖੜਕੀਆ ਂਖੋਲੋ੍
• ਮੌਜੂਿਾ ਸੇਧ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
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https://rcog.org.uk
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https://www.gov.uk/coronavirus

