
 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬ ਤ ਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦਾ ਸਬ ਤ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  
ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਫੇ ਦੇਖੋ:  
 ਕੋਵ ਡ-19 mRNA  ੈਕਸੀਨਾਂ (HealthLinkBC file #124a) 

 ਕੋਵ ਡ-19  ਾਇਰਲ  ੈਕਟਰ  ੈਕਸੀਨਾਂ (HealthLinkBC file #124b) 

 ਕੋਵ ਡ-19 ਪਰੋਟੀਨ ਸਬਯ ਵਨਟ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC file #124c)  

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ  
ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਵਨਰੂੰਤਰ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਤ ਹੈ। ਪਵਹਲਾ, ਦ ਜਾ ਜਾਂ 
ਬ ਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਲਗ ਾਉਣਾ  
 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ, ਇਵਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ  ੈਕਸੀਨ ਵਕ ੇਂ ਲਗ ਾਉਣੀ ਹੈ  
ਅਪ-ਟ -ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਅਪੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ  ੌਕ-ਇਨ ਜਾਂ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਅਪੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ,  ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਲੀਵਨਕ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ  ੈਕਸੀਨ ਵਕ ੇਂ ਲਗ ਾਉਣੀ ਹੈ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ 
ਬ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਮਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਪ ਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ, 5 ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਬ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਰੋਵਲੂੰ ਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱ ਦ ੇਭੇਜੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 

 ਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਹੈ।  
ਫਲੌ ਬ ਸਟਰ ਸਿੱ ਦ ੇਹੁਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ: 
 ਬਜੁਰਗ 

 ਇੂੰ ਵਡਜਨਸ ਲੋਕ 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/proof
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-P_1.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-P_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-P.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/immunization
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/register


 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਕਮਜੋਰ ਹਨ 

 ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਫੌਲ ਬ ਸਟਰ ਸਮੇਤ, ਕੋਵ ਡ-19 ਬ ਸਟਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਲਗ ਾਉਣਾ 
 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਬ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗ ਾਓ 

ਬੱਚੇ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ 
ਕੂੰਟਰੋਲ: ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ। 

ਇੂੰਨਫੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਬਿੱ ਚੇ  ੈਕਸੀਨ ਲੈਣ  ਰਗੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਿੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 
 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ (6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ) 

 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ (6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ) FAQ 

 

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਿੀ ਉਮਰ 

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਾਸਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਾਸਤੇ ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ FAQ 

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਿੀ ਉਮਰ 

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਾਸਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ  ਾਸਤ ੇਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ FAQ 

ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 
 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬ ਤ 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/children
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile119-P.pdf
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-5-to-11
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/proof


ਹੈਲਥਵਲੂੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵ ਵਸ਼ਆ  ਾਸਤੇ, www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ 
ਯ ਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨੌਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਵਹਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ  ਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਾਸਤੇ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ 
 ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਕਸ ਬਾਰੇ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ 
ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  

ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 

ਅਵਜਹ ੇਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗ ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਲਰਜੀਆਂ, 
ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਅਤ ੇਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਵ ਸ਼ੇਸ਼  ਵਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਵਚੂੰ ਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੂੰਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ  

ਿੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਖਆ 

 ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ: 
 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੂੰਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੂੰਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਪਰ ਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ  

ਿੈਕਸੀਨ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿਸੀਲਤਾ 
 ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ:  

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਅਤੇ ਕ ਰੇਜ ਨ ੂੰ  ਮਾਪਣਾ  

ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ:  

 ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19 FAQ  
 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਟਰੋਲ: ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ  
 
 
ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 28 ਸਤੂੰ ਬਰ, 2022  

ਕੋਵ ਡ-19 ਇਵਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਫ਼ੀਚਰ ਵ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਟਰੋਲ: 
ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ, ਇੂੰ ਵਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ, ਬੀਸੀ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ  ੈਕਸੀਨ ਵਕ ੇਂ ਲਗ ਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ 
ਵ ਚਾਰ ਅਤ ੇਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਟਰੋਲ:  ੈਕਸੀਨ ਲਗ ਾਉਣਾ  ੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਕ 
ਸਤੂੰ ਬਰ 2022 ਵ ਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਵਚਆ ਵਗਆ ਸੀ।  
 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

