
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ: ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਵਿਲਾਂ, ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ 

ਵਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸੂਵਿਤ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ 
ਵਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ 
ਿਾਧੂ ਿ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਿ ਮੋਹਰੀ ਵਸਹਤ ਮਾਹਰ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 
ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਿਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੀਂ ਿੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ mRNA ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਗਰਭ 
ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਔਨ ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NACI) ਗਰਭਿਤੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ 
ਦੁੱ ਧ ਵਿਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 
ਿੈਕਸੀਨ (Pfizer-BioNTech or Moderna) ਦੇ 
ਨਾਲ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਵਸ਼ਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਫ ਔਬਸਟੈਵਟ੍ਰਸੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ 
ਗਾਈਨੇਕੌਲੌਵਜਸਟਸ ਔਫ ਕੈਨੈਡਾ (SOGC) ਗਰਭ 
ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੜਾਅ ਤੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ 
ਵਿਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਤਾਿਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੜਾਅ 
ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਗਾੜ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਿੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿੋ: 

• ਜਦੋਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿੂਰਾ ਕਰੋ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਂਝਿਨ ਦੇ ਕੋਈ 
ਿ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/recommendations-use-covid-19-vaccines-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/recommendations-use-covid-19-vaccines-en.pdf
https://sogc.org/common/Uploaded files/Latest News/SOGC_Statement_COVID-19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf
https://sogc.org/common/Uploaded files/Latest News/SOGC_Statement_COVID-19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਿੋ:

ਆਿਰੀ ਿਾਰੀ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 15 ਜੂਨਜੂਨ, 2021।।  

• ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਿਣੀ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰੋ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਿ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ 
ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ।  

• ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਵਿੱਿ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ:

• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਜਨਮ 
• ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ  

ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ 
• ਗਰੱਭਸਥ (fetal) ਸੰਕਟ

• ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਜੋਿਮ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 
35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਹਾਈਿਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਮੋਟਾਿੇ ਿਰਗੀਆਂ ਿਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਹਨ। 

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਗਆਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਿ੍ਰਭਾਿਾਂ, 
ਗਰਭਿਾਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਿੱਧੇ ਹੋਏ ਜੋਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।

• ਗਰਭਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਿ mRNA ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਐਟਂੀਬਾਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਗਰਭਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਿ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਐਟਂੀਬਾਡੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹਨ। ਇਹ ਐਡਂੀਬਾਡੀਆਂ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਲੈਸੇਂਟਾ 
(placenta) ਦੇ ਿਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਆਈਸੀਯੂ (ICU) 
ਵਿੱਿ ਦਾਿਲਾ

• ਹਸਿਤਾਲ ਵਿੱਿ 
ਦਾਿਲਾ 

• ਅਕ੍ਰਾਮਕ 
(invasive) 
ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ

• ਮੌਤ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾ ਰਿੇ ਿੋ:

• ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਿਣੀ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰੋ।

• ਹਾਲੀਆ ਅਵਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ 
ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਵਿੱਿ ਐਟਂੀਬਾਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਾਧੂ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  


