
 

 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਬ਼ਾਰੇ ਆਮ ਸਵ਼ਾਲ 
ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਬ਼ਾਰ ੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ਼ਂਾ ਦੇ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਣੋ ਕਕ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਪ੍ਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ 
ਲੱਛਣ ਕਦਖ਼ਾਈ ਦੇਣ ਕਵੱਚ ਕਕੰਨ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਲਗਦ਼ਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਕਹੜੇ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਲਈ ਸ਼ਾਵਧ਼ਾਨ ਰਕਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਤ਼ਾ 
ਲਗ਼ਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧਣੋ਼ਾ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 
ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਸੀਜਨ ਹੈਲਥ ਫ਼ੀਚਰ ਕਵੱਚ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਸ਼ਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇੰਕਮਊਨ਼ਾਇਜ ਬੀਸੀ: ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਟੀਕਕਆਂ ਬ਼ਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ਼ਂਾ 'ਤੇ ਜ਼ਾਕ ੇਵਧੇਰ ੇਸਬਤੂ-ਅਧ਼ਾਰਤ 
ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ਼ਂਾ ਦੇ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਆਮ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
1. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ, ਇਨੰਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਕਰਕ ੇਹੋਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਹਵ਼ਾ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਉਪ੍ਰਲੇ ਕਹੱਸੇ ਦ਼ਾ ਕਵਗ਼ਾੜ ਹੈ। 

2. ਇਨੰਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕ ੇਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ਼੍ਂਾ ਕਵੱਚ ਬਖੁ਼ਾਰ, ਕਸਰਦਰਦ, ਮ਼ਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ, 
ਵਗਦ਼ਾ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਕਵੱਚ ਖਰ਼ਾਸ਼, ਬਹਤੁ ਕਜਆਦ਼ਾ ਥਕ਼ਾਵਟ ਅਤ ੇਖੰਘ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇੇ ੇਹਨ। ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ 
ਜ਼ਂਾ ਦਸਤ ਦ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਕਕ ਦਜੇੂ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਤੋਂ ਲ਼ਾਗ ਦੇ ਸਮ਼ਾਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ 
ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਕ਼ਾਰਨ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਲੱਛਣ ਬਦਤਰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਚ਼ਾਨਕ ਸੁ਼ਰ ੂਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

3. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦ਼ਾ ਹੈ? 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ, ਖਘੰਣ, ਕਨੱਛ ਮ਼ਾਰਨ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇੂ ਕਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਫੈਲਦ਼ਾ ਹੈ। 
ਵ਼ਾਇਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕਸੇ ਹਰੋ ਕਵਅਕਤੀ ਜ਼ਂਾ ਵਸਤੂ 'ਤ ੇਖੰਘ ਜ਼ਂਾ ਕਛੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 
ਬੂੰਦ਼ਂਾ ਨੰੂ ਛੂਹੰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਫਰ ਹਥੱ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲ਼ਂਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱਖ਼ਂਾ, ਮੰੂਹ ਜ਼ਂਾ ਨੱਕ ਨੰੂ ਛੂਹੰਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸੰਕਰਕਮਤ ਕਵਅਕਤੀ ਕਬਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲ਼ਂਾ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਫੈਲ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ਼ਾਲਗ ਵ਼ਾਇਰਸ 
ਨੰੂ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਦੇ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਦਨ ਪ੍ਕਹਲ਼ਂਾ ਤੋਂ 5 ਕਦਨ ਬ਼ਾਅਦ ਤੱਕ ਫੈਲ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਵ਼ਾਇਰਸ ਫੈਲ਼ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

4. ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇੰਤ ਕਦਖ਼ਾਉਣ ਕਵੱਚ ਕਕੰਨ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਲਗਦ਼ਾ ਹੈ? 

ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਲੱਛਣ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 4 ਕਦਨ, ਜ਼ਂਾ 
ਔਸਤਨ 2 ਕਦਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਅਦ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਖੁ਼ਾਰ ਅਤ ੇਹਰੋ ਲੱਛਣ 7 ਤੋਂ 10 ਕਦਨ਼ਂਾ ਤੱਕ ਰਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਖੰਘ 
ਅਤ ੇਕਮਜੋਰੀ 1 ਤੋਂ 2 ਵਧੱ ਹਫਕਤਆਂ ਤੱਕ ਰਕਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

5. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਕਬਮ਼ਾਰ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲ਼ਾਜ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਨੰੂ ਘਟੱ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ 
ਹੈ। ਹਠੇ ਕਦੱਤੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ਦੀ ਪ਼੍ਾਲਣ਼ਾ ਕਰੋ:

https://www.healthlinkbc.ca/influenza-flu-season
https://immunizebc.ca/influenza/frequently-asked-questions


 ਕ਼ਾਫੀ ਆਰ਼ਾਮ ਕਰੋ 

 ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੁਆਏ ਹੋਏ ਤਰਲ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵ਼ਾਧੂ ਤਰਲ ਪ੍ਦ਼ਾਰਥ ਪ੍ੀਓ 

 ਕਸਗਰਟ ਪ੍ੀਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੋ ਅਤ ੇਦਕੂਜਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਸਗਰਟ ਨ਼ਾ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਕਹ ੋ

 ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੱਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਸ਼਼ਾਵਰ ਜ਼ਂਾ ਗਰਮ ਪ਼੍ਾਣੀ ਨ਼ਾਲ ਭਰੇ ਕਸੰਕ ਤੋਂ ਕਸੱਲੀ ਹਵ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨ਼ਾਲ 
ਲਓ 

ਐਟਂੀ-ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਜ਼ਂਾ ਐਟਂੀਵ਼ਾਇਰਲਸ ਕਪ੍ਰਸਕਕਰਪ੍ਸ਼ਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੱਛਣ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਲੈਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ 12 ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਉਹ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 3 ਕਦਨ਼ਂਾ ਤੱਕ ਲਈ ਘਟ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਦੇ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਕਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲੱਛਣ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਦਨ਼ਂਾ ਤੱਕ ਘਟੱ 
ਜ਼ਾਣਗੇ। 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਤੋਂ ਰ਼ਾਹਤ ਲਈ ਕਬਨ਼ਂਾ ਕਪ੍ਰਸਕਕਰਪ੍ਸ਼ਨ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਖਘੰ ਅਤ ੇਜੁਕ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹਨ। 6 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਇਹਨ਼ਂਾ ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ। 

6. ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਰਕੋ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਹੋਣ ਜ਼ਂਾ ਇਸ ਨੰੂ ਦਕੂਜਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ਼ਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ 

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਬੀਮ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਘਰ ਰਕਹ ਕੇ 

 ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ਼ਂਾ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਰਪੂ੍ ਨ਼ਾਲ ਧਕੋ ੇ

 ਉਹਨ਼ਂਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤ ੇਸਤਹ਼ਂਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫ਼ ਅਤ ੇਰੋਗ਼ਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਕ ੇਕਜਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰ ੇਲੋਕ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ 

 ਵਰਤ ੇਗਏ ਕਟਸੂ਼ਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ ਕੂੜੇ ਕਵੱਚ ਸੱੁਟ ਕੇ 

 ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ਼ਂਾ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮੀਜ ਦੀ ਬ਼ਂਾਹ ਕਵੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਕਛੱਕ ਕੇ 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਕਬਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ਅਤ ੇਦਕੂਜਆਂ ਕਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਫੈਲ਼ਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਕਵੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

7. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਖੋਮ ਜ਼ਂਾ ਜਕਿਲਤ਼ਾਵ਼ਂਾ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਹਲਕ਼ਾ ਹ ੋਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਦ਼ਾ ਨਤੀਜ਼ਾ 
ਹਸਪ੍ਤ਼ਾਲ ਕਵੱਚ ਦ਼ਾਖਲ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵ਼ਾਇਰਲ ਜ਼ਂਾ 
ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨਮੂਨੀਆ, ਜੋ ਕਕ ਫੇਫਕੜਆਂ ਦੀ ਲ਼ਾਗ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲ਼ਾਗ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਖਤਰ਼ਾ ਹੁੰਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਬਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਖਤਰ਼ਾ ਹ ੋਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਬਜੁਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹ ੋਜ਼ਂਾ 
ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥ਼ਾਵ਼ਂਾ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਵੀ ਬਹਤੁ ਉਚੱ ਜੋਖਮ 'ਤ ੇਹੋ। 

ਕਚਰਕ਼ਾਲੀ ਕਬਮ਼ਾਰੀਆਂ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਲਈ, ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਨਮੂਨੀਆ, ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਨ਼ਾਕ਼ਾਮੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਕਟਲਤ਼ਾਵ਼ਂਾ ਦ਼ਾ 
ਕ਼ਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ਼ਾ ਹ।ੈ 

8. ਮੈਨੰੂ ਕਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਕਮਲਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਅਕਜਹੀ ਅਵਸਥ਼ਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮ਼ਾਰੀ 
ਅਤ ੇਜਕਟਲਤ਼ਾਵ਼ਂਾ ਦੇ ਬਹਤੁ ਉਚੱ ਜੋਖਮ ਤੇ ਪ਼੍ਾਉਦਂੀ ਹ ੈਤ਼ਂਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ਲਓ।



ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਨ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਛ਼ਾਤੀ ਕਵੱਚ ਦਰਦ, ਜ਼ਂਾ ਡੀਹ਼ਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਖੜੇ੍ ਹੋਣ 'ਤ ੇਚੱਕਰ 
ਆਉਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਘਟੱ ਕਪ੍ਸ਼਼ਾਬ ਆਉਟਪ੍ੁੱਟ) ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਜ਼ਂਾ ਕਵਗੜਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ਼ਂਾ ਵੀ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ 
ਪ੍ਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
1. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੀਆ ਂਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ? 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਕਤਆਂ ਬ਼ਾਅਦ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ 
ਐਟਂੀਬ਼ਾਡੀਜ ਬਣ਼ਾ ਕੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਪ੍ਛ਼ਾਣਨ ਕਵੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਐਟਂੀਬ਼ਾਡੀਜ ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੀ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਹੱਸੇ ਲ਼ਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਉਸ 
ਸੀਜਨ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ ਕਵੱਚ ਇਸਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹੋ। 

ਦੋ ਮੱੁਖ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹ:ੈ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਕਨਰੰਤਰ 
ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਵੈਕਸੀਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਕਦੱਤੀ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਵੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ 
ਸ਼ਾਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ਼ਂਾਦੇ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤ਼ਾ 
ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਸੰਚਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧ ਸੰਭ਼ਾਵਨ਼ਾ ਵ਼ਾਲੇ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

2. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵੱਚ ਕੀ ਹੈ? 

2022-23 ਦੀਆਂ ਸੀਜਨਲ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਚ਼ਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਕਵਰੁੱਧ ਰੱਕਖਆ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ: 

 A/ਕਵਕਟੋਰੀਆ/2570/2019 (H1N1)pdm09-ਵਰਗ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ; 

 A/ਡ਼ਾਰਕਵਨ/9/2021 (H3N2)-ਵਰਗ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ (ਇਸ ਸੀਜਨ ਕਵੱਚ ਨਵ਼ਂਾ) 

 B/ਆਸਟਰੀਆ/1359417/2021 (B/ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਵੰਸ਼) ਵਰਗ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ (ਨਵ਼ਂਾ ਇਸ ਸੀਜਨ) 

 B/ਬੀ/ਫਕੂੇਟ/3073/2013 (ਬੀ/ਯਮ਼ਾਗ਼ਾਟ਼ਾ ਵੰਸ਼) ਵਰਗ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ 

ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਕਈ ਅਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਅਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਮ਼ਾਰ ੇਗਏ 
ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਦੇ ਅਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਕਹੱਕਸਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਟੀਕ ੇਦਆੁਰ਼ਾ ਕਦੱਤੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ,ਲ਼ਾਈਵ ਅਟੈਨੁਏਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਨ਼ਾਕਸਕ ਸਪ੍ਰੇਅ ਵੈਕਸੀਨ,  ਕਜਸਨੰੂ 

LAIV ਜ਼ਂਾ ਫਲੂਕਮਸਟ® (Flumist®) ਵੀ ਕਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ) ਲ਼ਾਈਵ ਕਮਜੋਰ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਨ਼ਾਕਸਕ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੀ ਤਰ਼੍ਂਾ ਕਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਹਨ਼ਂਾ ਯੋਗ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਛਤ ਹ ੈਜੋ 2-17 ਸ਼ਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ (ਸਮੇਤ) ਦੇ ਹਨ। 

ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਜੋ 2022/23 ਲਈ ਬੀਸੀ ਕਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਉਨ਼੍ਂਾ ਕਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ 
ਹਨ: 

 ਫਲੁਜੋਨ ਕਵ਼ਾਡਕਰਵੇਲੇਂਟ ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵਕੈਸੀਨ਼ਂਾ (FLUZONE® QUADRIVALENT 
Inactivated Influenza Vaccine) 

o ਉਹਨ਼ਂਾ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ - 64 ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ 

 ਫਲੂਐਡ - ਟਰ਼ਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (FLUAD® - Trivalent Inactivated 

Influenza Vaccine (Adjuvanted)) 

o ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹ ੇ65 ਸ਼ਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ 
ਹੈ 



 ਫਲੁਜੋਨ ਉਚੱ ਖੁਰ਼ਾਕ ਕਵ਼ਾਡਕਰਵੇਲੇਂਟ ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ (FLUZONE® HIGH-DOSE 
QUADRIVALENT Inactivated Influenza Vaccine) 

o ਉਹਨ਼ਂਾ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ 65 ਸ਼ਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ 
ਕੇਅਰ, ਅਕਸਸਕਟਡ ਕਲਕਵੰਗ ਫੈਕਸਲਟੀਆਂ ਅਤ ੇਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਫਲੂਕਮਸਟ® - ਕਵ਼ਾਡਕਰਵੇਲੇਂਟ ਲ਼ਾਈਵ ਅਟੈਨੁਏਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (FLUMIST® - Quadrivalent 

Live Attenuated Influenza Vaccine) 

ਉਹਨ਼ਂਾ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ 2 - 17 ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ 18 - 59 ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ 
ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਕਜਹਨ਼ਂਾ ਨੰੂ ਸੂਈ ਫਬੋੀਆ ਹ ੈਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਆਰ 
ਨਹੀ ਂਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਕਚਤ ਸਕਹਮਤੀ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੇਕਕ ਕਵ਼ਾਡਰੀਵੇਲੈਂਟ ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ 
ਵੈਕਸੀਨ (QIIV) ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਕਬਹਤਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਲ 
ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ਇਨਯੂਨ਼ਾਈਜਬੀਸੀ: ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡੀਜੀਜ 
ਕੰਟਰੋਲ: ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਂਾ ਦੀ ਇੱਕਛਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਓ। 

3. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਕਸ ਨੰੂ ਲੈਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰੁਲੱਭ ਅਪ੍ਵ਼ਾਦ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ 
ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ।  

ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਉਹਨ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਤੱਵਪ੍ੂਰਨ ਹ ੈਜੋ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ਼ਂਾ, 
ਬਜੁਰਗ, ਅਤ ੇਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਕਥਤੀਆਂ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ) ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉਚੱ ਖਤਰ ੇ'ਤੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਜਹੜੇ ਉਚੱ 
ਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਸੰਚ਼ਾਕਰਤ ਕਰਨ ਜ਼ਂਾ ਫਲੈ਼ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਫਲੌ ਅਤ ੇਸਰਦੀਆਂ ਕਵੱਚ, 
ਕਬਰਕਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਵੱਚ ਹਰ ਕਈੋ ਕਜਸਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਂਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲੈ 
ਸਕਦ਼ਾ ਹ।ੈ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵਕੈਸੀਨ ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, HealthLinkBC File #12d ਇਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ 
ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਖੋ। 

4. ਕਕਸਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂਲੈਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ? 

ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ: 

 ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਪ੍ਛਲੀ ਖੁਰ਼ਾਕ, ਜ਼ਂਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਹੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਨਲੇਵ਼ਾ 
ਐਲਰਕਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਕਰਆ ਹਈੋ ਸੀ (ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਕੀਤ਼ਾ 
ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ) 

 ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਅਣਪ੍ਛ਼ਾਤੇ ਕ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਈੋ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ 6 ਹਫਕਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਗੁਇਲੇਨ-ਬ਼ਾਰ ਕਸੰਡਰੋਮ (ਜੀਬੀਐਸ) ਕਵਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 

5. ਕੀ ਮੇਰ ੇ6 ਮਹੀਕਨਆ ਂਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂਲਗਵ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਕਕਉਕਂਕ ਇਸਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਕਵੱਚ 
ਪ੍ਰਭ਼ਾਵਸ਼਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬ਼ਾਰ ੇਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹ ੈਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵ਼ਾਸਤ ੇਵਰਤ ੇਜ਼ਾਣ ਲਈ 
ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

6. ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰ ਕਰਹ਼ਾ/ਰਹੀ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕਕਸੇ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹ ੋਰਹੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਵੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕਰਨ਼ਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ। 
ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਕਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਕਜਹੀ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹ ੋਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇੂ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਤ਼ਂਾ 
ਘਰ ਰਹੋ ਤ਼ਂਾ ਕਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪ੍ਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਉਦੇਂ ਹ ੋਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਦਸੂਕਰਆਂ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵੱਚ ਨਹੀ ਂਪ਼੍ਾ ਰਹੇ 
ਹ।ੋ

http://www.immunizebc.ca/diseases-vaccinations/influenza
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%202%20-%20Imms/Part4/Influenza_IntendedUse.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%202%20-%20Imms/Part4/Influenza_IntendedUse.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-P.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-P.pdf


7. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਉਚੱ ਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਏਜਂ਼ਾ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। 
ਵਧੇਰ ੇਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਕਨਆਣੇ, ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ਼ਂਾ, ਬਜੁਰਗ ਅਤ ੇਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥ਼ਾਵ਼ਂਾ ਵ਼ਾਲੇ 
ਲੋਕ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰ਼ਾਨ ਮਰੀਜ਼ਂਾ ਦੀ 
ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਵ਼ਾਲੇ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਹੁਦੇੰ ਹੋਏ ਮ਼ਾਸਕ ਪ੍ਕਹਨਣ਼ਾ ਜਰਰੂੀ ਹੁੰਦ਼ਾ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਵੈਸੇਵਕ਼ਂਾ ਅਤ ੇਕਸਹਤ 
ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਫੈਕਸਲਟੀਆਂ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ਂਾ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਦੇ ਕਵਜਟਰ਼ਂਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਉਨ਼ਂ੍ਾ 
ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂਕਮਲੀ ਤ਼ਂਾ ਉਹ ਮ਼ਾਸਕ ਪ੍ਕਹਨਣ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱ ਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੀਆ ਂਆਬ਼ਾਦੀਆਂ (ਕਨਆਣੇ, ਛੋਿ ੇਬੱਚੇ, 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ਼ਾਂ, ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥ਼ਾਵ਼ਾਂ 
ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ) 
1. ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥ਼ਾ ਦਰੌ਼ਾਨ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ? 

ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਂਾ ਫਲੂ ਸ਼਼ਾਟ ਗਰਭ ਅਵਸਥ਼ਾ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੜ਼ਾਅ 'ਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮੰਨੇ ਜ਼ਂਾਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭ ਅਵਸਥ਼ਾ ਦੇ ਦਜੇੂ ਅੱਧ ਕਵੱਚ ਜ਼ਂਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ ਹਸਪ੍ਤ਼ਾਲ 
ਕਵੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਵਧੇਰ ੇਜੋਖਮ ਹੁੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਤੀਜੀ ਕਤਮ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤ ੇਇਕੱ 
ਕਚਰਕ਼ਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥ਼ਾ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਜਕਟਲਤ਼ਾਵ਼ਂਾ ਦੇ ਕਕਧਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ ਅਤ ੇ
ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਹਣੋ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹ ੋਜ਼ਂਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਇਰ਼ਾਦ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ 
ਇਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦੇ ਮ਼ਾਰੇ ਗਏ ਵ਼ਾਇਰਸ ਜ਼ਂਾ 
ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਂਾ ਦੇ ਅਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਕਹੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲ਼ਾਗ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਰਨ ਨਹੀ ਂਬਣ ਸਕਦੇ। 

2. ਕੀ ਮੈਂ ਛ਼ਾਤੀ ਦ਼ਾ ਦੁੱਧ ਕਪਲ਼ਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ? 

ਮ਼ਾਤ਼ਾਵ਼ਂਾ ਦਆੁਰ਼ਾ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਛ਼ਾਤੀ ਦ਼ਾ ਦੁੱਧ ਕਪ੍ਲ਼ਾਉਣ਼ਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹ।ੈ 

3. ਕੀ ਮੇਰ ੇ3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿੀਕ਼ਾ ਲਗ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ? 

6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂਲਗਵ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਕਕਉਕਂਕ ਇਸਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਕਵੱਚ 
ਪ੍ਰਭ਼ਾਵਸ਼਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬ਼ਾਰ ੇਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹ ੈਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਕਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜ਼ਾਣ ਲਈ 
ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

4. ਕੀ ਬਜੁਰਗ਼ਂਾ ਨੰੂ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਕਜਵੇਂ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਤੋਂ ਹਣੋ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਜਕਟਲਤ਼ਾਵ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਕਕਧਰ ੇਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹ ੋਸਕਦ਼ਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਕ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ, 65 ਸ਼ਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ਼ਂਾ ਨੰੂ ਕਦਰੜਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ ਕਕ 
ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਇਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣ। 

5. ਕੀ ਕਨਉਰੋਲੌਕਜਕ ਜ਼ਂਾ ਕਨਉਰੋਡੇਵੈਲਪਮੈਂਿ ਹ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਵ਼ਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ 
ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਕਨਉਰੋਲੌਕਜਕ ਅਤ ੇਕਨਉਰੋਕਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟਲ ਅਵਸਥ਼ਾਵ਼ਂਾ ਵ਼ਾਲੇ ਬਕੱਚਆਂ ਅਤ ੇਬ਼ਾਲਗ਼ਂਾ ਨੰੂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਦ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ 
ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ।



ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਕਖਆ 
1. ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ? 

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਕੈਸੀਨ਼ਂਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਨ। ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗ਼ਾਏ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤ ੇਲ਼ਾਲੀ, ਦਰਦ ਜ਼ਂਾ ਸੋਜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵ਼ਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਉਨ਼ਂ੍ਾ ਨੰੂ ਕਸਰ ਦਰਦ, 
ਮ਼ਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਜ਼ਂਾ ਥਕ਼ਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

2. ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਂਾ ਮੇਰ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗ਼ਾਈ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਡੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਸ ੇਨੰੂ ਜੁਕ਼ਾਮ ਹੈ? 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਚ਼ਾ ਕਕਸੇ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਵੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕਰਨ਼ਾ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ। ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਕਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਚ਼ਾ ਅਕਜਹੀ ਕਬਮ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹ ੇਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇੂ 
ਕਵਅਕਤੀ ਕਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਘਰ ਰਹੋ ਤ਼ਂਾ ਕਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪ੍ਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਉਦੇਂ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਦਕੂਜਆਂ ਨੰੂ 
ਲ਼ਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵੱਚ ਨ਼ਾ ਪ਼੍ਾਓ  

3. ਮੈਨੰੂ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ? 

ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨ਼ਾਲ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ 
ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਐਲਰਜੀ ਵ਼ਾਲੇ ਬਹਤੁੇ ਲੋਕ ਕਬਨ਼ਂਾ ਕਕਸੇ ਸਮੱਕਸਆ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ 
ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਪ੍ਛਲੀ ਖੁਰ਼ਾਕ ਜ਼ਂਾ ਵਕੈਸੀਨ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਹੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਤ਼ਂਾ ਆਪ੍ਣ ੇਕਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਿੀਕ਼ਾਕਰਣ ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਪਰਸਨ 

1. ਮੈਂ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਕੱਥ ੇਲਗਵ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ/ਦੀ ਹ਼ਂਾ? 

ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵਕੈਸੀਨ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਯੂਕਨਟ਼ਂਾ ਅਤ ੇਡ਼ਾਕਟਰ਼ਂਾ ਦੇ ਦਫਤਰ਼ਂਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਹੋਰ ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਵ਼ਾਸਤ ੇwww.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤ ੇ ਜ਼ਾਓ। ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਥ਼ਾਨਕ 
ਪ੍ਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਆਕਫਸ ਕੋਲ ਛਪ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕ਼ਾਪ੍ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2. ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ? 

ਇਸ ਫੌਲ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕਵੱਚ, ਕਬਰਕਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਜਸਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਂਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 
ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਕੈਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦ਼ਾ ਹ।ੈ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ,  
ਇਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ (ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ # 12d) ਦੇਖੋ। 

3. ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦ਼ਾ ਿੀਕ਼ਾ ਲਗ਼ਾਏ ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਿੀਕੇ ਦੇ ਪਰਭ਼ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਕਕੰਨ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ 
ਲਗਦ਼ਾ ਹੈ? 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ਼ਾਵੀ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-P.pdf


ਹੋਰ ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਵ਼ਾਸਤ ੇwww.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜ਼ਂਾ ਆਪ੍ਣੇ 
ਸਥ਼ਾਨਕ ਕਸਹਤ ਯੂਕਨਟ ਕੋਲ ਜ਼ਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਸਹਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ 

www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜ਼ਾਓ ਜ਼ਂਾ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉਚੱ਼ਾ ਸੁਣਨ ਵ਼ਾਕਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ 
ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾਵ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਅਨੁਵ਼ਾਦ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਂਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਉਪਯੋਗੀ ਕਲੰਕ 
ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ 

 ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਬ਼ਾਰੇ ਤੱਥ (ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ #12b) 

 ਇਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ (ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ # 12d) 

 ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ: ਕਮੱਥ਼ਂਾ ਅਤ ੇਤੱਥ (ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ #12c) 

 ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਸੀਜਨ 

 ਕਨਉਮੋਕੋਕਲ ਕੌਂਜੁਗੇਟ (ਪ੍ੀਸੀਵੀ 13) ਵੈਕਸੀਨ (ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ # 62a) 

 ਕਨਉਮੋਕੋਕਲ ਪ੍ੋਲੀਸੈਕਰ਼ਾਇਡ ਵੈਕਸੀਨ (ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ # 62b) 

 ਬਜੁਰਗ਼ਂਾ ਨੰੂ ਇਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ ਕਕਉ ਂਲੈਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਹੈਲਥਕਲੰਕਬੀਸੀ 
ਫ਼ਾਈਲ # 12a) 

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: 

 ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ 

 ਇੰਕਮਊਨ਼ਾਇਜ ਬੀਸੀ 

 ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ 

ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰ: 

 ਫਲੂ (ਇੰਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ) 

ਆਖਰੀ ਵ਼ਾਰੀ ਅੱਪਡੇਿ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ: ਅਕਤੂਬਰ 2022 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12b-P.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-P.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12c-P.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/influenza-flu-season
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile62a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile62b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12a-P.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12a-P.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/influenza
https://immunizebc.ca/diseases-vaccinations/influenza
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/flu-influenza.html

