
ਟੀਕਾਕਰਣ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪ ਿੱ ਚ ਪਕਸ ੇ ੀ ਹੋਰ ਪਸਹਤ ਉਿਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਿੱ ਧ ਪ ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਟੀਕਾਕਰਣ, ਪਿਹਨਾਂ ਨ ਼ਿੰ   ੈਕਸੀਨ  ੀ ਪਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਿ ਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਪਮਊਨ ਪਸਸਟਮ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤ ੇ ਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਮਾਰਨ ਪ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਿੰਭੀਰ
ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾ ਕੇ, ਤਸੁੀਂ ਨਾ ਪਸਰਫ਼ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰ ਾਰ ਦੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲਪਕ ਦ ਪਿਆਂ
ਦੀ  ੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਕਈ  ਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿੱ ਸ ੇ ਿੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਨਯਪਮਤ
ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਸਬ਼ਿੰ ਧੀ ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਆਪਦ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਸ਼ੇ
ਪਨਯਪਮਤ ਟੀਕਾਕਰਣ

ਬਚਿਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ ਿਾਰੀ ਰਪਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕ ਲ-ਅਧਾਰਤ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿੱ ਸ ੇ ਿੋਂ ਗਰੇਡ 6 ਅਤੇ 9 ਪ ਿੱ ਚ ਿੜ੍ਹਨ  ਾਲੇ ਬਚੇ  ੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ, ਬ ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ
ਿੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਾਧ  ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ  ੈਕਸੀਨਾਂ ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲ਼ਿੰ ਬੀਆ ਦੇ ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ਼ਿੰ  ਮਫੁ਼ਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਕੁਝ
 ੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਿਾਬ਼ਿੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗ  ਹੁ਼ਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)। ਹਰ  ਕੈਸੀਨ ਪਕਸ ਉਮਰ ਪ ਿੱ ਚ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ  ੈਕਸੀਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਹਰ  ੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਸ ਚੀਆਂ ਤੇ ਿਾਓ। ਤੁਸੀਂ
ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਨ ਼ਿੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਿਾਸਿੋਰਟ  ਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 ਪਚਕਨਿੌਕਸ ( ੈਪਰਸੇਲਾ)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #44b)

 ਪਡਿਥੇਰੀਆ, ਟਟੈਨਸ, ਿਰਟੁਪਸਸ, ਹੈਿੇਟਾਈਪਟਸ ਬੀ, ਿੋਲੀਓ, ਅਤੇ ਹਾਇਮੋਪਫਲਸ ਇਨਫਲ ਐ ਂਈ ਟਾਈਿ ਬੀ (DTaP-HB-IPV-

Hib)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #105)

 ਪਡਿਥੇਰੀਆ, ਟਟੈਨਸ, ਿਰਟੁਪਸਸ, ਿੋਲੀਓ, ਹਾਇਮੋਪਫਲਸ ਇਨਫਲ ਐ ਂਈ ਟਾਈਿ ਬੀ (DTaP-IPV-Hib)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC

File #15b) 

 ਹੈਿੇਟਾਈਪਟਸ ਏ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #33)

 ਹੈਿੇਟਾਈਪਟਸ ਬੀ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #25a)

 ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੈਪਿਲੋਮਾ ਾਇਰਸ (HPV)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #101b)

 ਪਨਸ਼ਪਕਪਰਆ ਕੀਤਾ ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ )  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #12d)

 ਖਸਰਾ, ਕ਼ਿੰ ਨ-ਿੇੜ੍ੇ, ਰੁਬੈਲਾ (MMR)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #14a)

 ਖਸਰਾ, ਕ਼ਿੰ ਨ-ਿੇੜ੍,ੇ ਰੁਬੈਲਾ ਅਤ ੇ ਰੀਸੇਲਾ (MMRV)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #14e)

 ਮੈਪਨਨਿੋਕੋਕਲ ਸੀ ਕੋਨਿੁਗੇਟ (ਮੈਨ-C)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #23a)

https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthyfamiliesbc.ca/sites/hfbcprox-prod.health.gov.bc.ca/files/documents/child-health-passport_eng_2018_web.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile44b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile44b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile33-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile25a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile101b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12d-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14e-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile23a-p.pdf


 ਮੈਪਨਨਿੋਕੋਕਲ ਕੁਆਰਡਰੀ ਲੈਂਟ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #23b)

 ਪਨਊਮੋਕੋਕਲ ਕੋਨਿੁਗੇਟ (PCV 13)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #62a)

 ਪਨਊਮੋਕੋਕਲ ਿੋਲੀਸਚੈਾਰਾਇਡ  ਕੈਸੀਨ (HealthLinkBC File #62b)

 ਰੋਟਾ ਾਇਰਸ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #104)

 ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਪਡਫਥੇਰੀਆ (Td)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #18a)

 ਟੈਟਨਸ, ਪਡਫਥੇਰੀਆ, ਿਰਟੁਪਸਸ (Tdap)  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #18c)

ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ

ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ਼ਿੰ  ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ  ਰ ਰੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ  ੈਕਸੀਨ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਲਿੱ ਗਣ। ਸਮੇਂ ਪਸਰ  ੈਕਸੀਨ ਲਗ ਾ
ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ਼ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ ਼ਿੰ ਦਗੀਭਰ ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ਼ਿੰ  ਪਬਹਤਰ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਨੁਭ  ਪਕ ੇਂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ਼ਿੰ   ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ
ਕਰੋ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਪਬਹਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਨੁਭ  (HealthLinkBC File #50e)

 ਬਚਿਨ ਦੇ  ੈਕਸੀਨ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਹਨ (HealthLinkBC File #50c)

 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਸੁ਼ਿੰ ਨ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਿੈਚ (HealthLinkBC File #50h)

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਇਪਮਊਨ ਪਸਸਟਮ ਅਤੇ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #50a)

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦ ੇ(HealthLinkBC File #50b)

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਪਟ਼ਿੰ ਗ

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਿੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਿਰਭਾ ੀ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਪਟ਼ਿੰ ਗ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰ ਧੀ ਕਾਨ ਼ਿੰ ਨ ਨ ਼ਿੰ  ਮਨ  ਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਪਿਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ
ਪਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਿਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਸਕ ਲੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ। ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਯ ਪਨਟ ਪਸਤ਼ਿੰਬਰ ਪ ਿੱ ਚ
ਇਸ ਕਾਨ ਼ਿੰ ਨ ਨ ਼ਿੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਗੇ।

ਬੀ.ਸੀ. ਪ ਿੱ ਚ  ੈਕਸੀਨ ਦਆੁਰਾ ਰੋਕੀ ਿਾ ਸਕਣ  ਾਲੀ ਪਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਉਟਬਰੇਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਨ ਼ਿੰ  ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨ ਼ਿੰ ਨ ਬੀ.ਸੀ. ਪ ਿੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨ ਼ਿੰ   ਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। 

 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਪਟ਼ਿੰ ਗ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰ ਧੀ ਕਾਨ ਼ਿੰ ਨ

ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ ) ਟੀਕਾਕਰਣ

ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ  ੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰ ਾਰ ਨ ਼ਿੰ  ਤ਼ਿੰਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਪ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਅਤੇ ਿਰਭਾ ੀ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ  ੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫਲ   ੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕਾਂ ਤ ੇਕਪਲਿੱ ਕ
ਕਰੋ। 

 ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ ) ਬਾਰ ੇਤਿੱਥ (HealthLinkBC File #12b)

 ਪਨਸ਼ਪਕਪਰਆ ਕੀਤਾ ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ )  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #12d)

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile23b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile62a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile62b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile104-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile18a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile18c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50h-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/vaccination-status-reporting
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12d-p.pdf


 
 

 ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ ) ਟੀਕਾਕਰਣ: ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਥ (HealthLinkBC File #12c) 

 ਬ ਰੁਗਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪਨਪਸ਼ਪਕਪਰਆ ਕੀਤਾ ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ )  ੈਕਸੀਨ ਪਕਉਂ ਲਗ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (HealthLinkBC File #12a)  

 
ਫਲ  ਸੀਿਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ (ਫਲ ) ਸੀਿਨ ਤੇ ਿਾਓ।  

ਬੀਸੀ ਪ ਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ੈਕਸੀਨਾਂ 

ਬੀਸੀ ਪ ਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਕੈਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕ ਤ ੇਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰੋ 

ਪਕ ਕਈ  ੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਾਬ਼ਿੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗ  ਹੁ਼ਿੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।   
 

 ਇਪਮਊਨਾਈ  ਬੀਸੀ: ਬਾਲਗਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪਕਹੜ੍ੀਆਂ  ੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਯਾਤਰਾ ਸਬ਼ਿੰ ਧੀ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ ਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪ ਿੱ ਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਕਸ ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ  ਕੈਸੀਨਾਂ ਪ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਯਾਤਰਾ ਸਬ਼ਿੰ ਧੀ  ੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਆਿਣੇ ਪਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 
 

 ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਸਹਤ ਸਬ਼ਿੰ ਧੀ ਸਲਾਹ (HealthLinkBC File #41a) 

 ਿਾਿਾਨੀ ਐਨਸਫੈਲਾਇਪਟਸ (HealthLinkBC File #41h) 

 ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਕਥਾਮ (HealthLinkBC File #41f) 

 ਗਰਭ ਤੀ ਯਾਤਾਰੀ (HealthLinkBC File #41g) 

 ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ (HealthLinkBC File #41c) 

 ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੀਆ (ਦਸਤ) (HealthLinkBC File #41e) 

 ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੀਆ (ਦਸਤ) ਅਤੇ ਹੈ ਾ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #41k) 

 ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #41d) 

 ਟਾਇਫਾਇਡ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #41j) 

 ਯੈਲੋ ਫੀ ਰ  ੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC File #41i) 

 
ਯਾਤਰਾ ਸਬ਼ਿੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ  ੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, ਪਿਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਪਕਸ ੇਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਪ ਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਪ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਿ਼ਿੰ ਸੀ ਆਫ ਕਨੇੈਡਾ ਤੇ ਿਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੌਿ-ਡਾਉਨ ਮੀਨ ਼ਿੰ  ਿਾਂ ਪਫਲਟਰ ਮ਼ਿੰ ਪ ਲਾਂ  ਪ ਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਖੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਪਫਰ ਪਸਫਾਪਰਸ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਲਈ ਪਸਹਤ ਟੈਬ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਉਪਯੋਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 

ImmunizeBC 

ImmunizeBC ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲ਼ਿੰ ਬੀਆ  ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਪ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ  ੈਕਸੀਨ-ਪਨ ਾਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਿੰ ਕਰਮਣਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਿੰ ਪਖਆ ਨ ਼ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕ਼ਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ImmunizeBC ਪ ਅਕਤੀਆਂ, ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/influenzafluseason-p.pdf
https://immunizebc.ca/adults
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41h-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41f-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41g-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41e-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41k-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41d-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41j-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41i-p.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/advisories


hYlQilMkbIsI PwielW dy hor iviSAW vwsqy, www.HealthLinkBC.ca/healthfiles qy jW Awpxy sQwnk pbilk hYlQ Xuint 
kol jwE[bI. sI. iv~c ishq sMbMDI nOn-AYmrjYNsI jwxkwrI Aqy slwh leI, www.HealthLinkBC.ca  qy jwE jW 8-1-1 

(tol PRI) qy Pon kro[bihry Aqy a`ucw suxn vwilAW dI shwieqw vwsqy, 7-1-1 qy Pon kro[ bynqI krn qy 130 qoN v~D BwSwvW 
iv~c Anuvwd syvwvW auplbD hn[ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾਉਣ ਨ ਼ਿੰ   ਿੱ ਧ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ ਲਸ  ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  
 

 ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦਆੁਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਮਾਈਡਂਰ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋ! 

 ਇਨਫਲ ਐ ਂਾ ਕਲੀਪਨਕ ਫਾਈਡਂਰ 

 ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਯ ਪਨਟ ਫਾਈਡਂਰ 

ਇਪਮਊਨਾਈ  ਕੈਨੇਡਾ (Immunize Canada) 

ਇਪਮਊਨਾਈ  ਕਨੇੈਡਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪ ਿੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਪਦਆਂ ਅਤੇ ਿੋਖਮਾਂ ਬਾਰ ੇਸਚੁਤੇਤਾ ਨ ਼ਿੰ   ਧਾ ਕੇ  ੈਕਸੀਨ-ਪਨ ਾਰਕ 

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤ ੇਪਨਯ਼ਿੰ ਤਰਣ ਿਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਿ ਤੁਹਾਡੀ  ੈਕਸੀਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ਼ਿੰ  
ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਿਰਬ਼ਿੰ ਪਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੰ ਕਟ ਸ ਚਨਾ ਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਪ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 ਇਪਮਊਨਾਈ  ਕਨੇੈਡਾ 
 ImmunizeCA ਐਿ 

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਿ਼ਿੰ ਸੀ ਆਿੱ ਫ ਕੈਨੇਡਾ (Public Health Agency of Canada) (PHAC) 

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਿ਼ਿੰ ਸੀ ਆਿੱ ਫ ਕਨੇੈਡਾ (PHAC) ਪਸਹਤ ਦਾ ਿਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਿੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤ ੇਸ਼ਿੰ ਕਰਮਣ  ਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪਨਯ਼ਿੰ ਤਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਪਸਹਤ ਐਮਰਿੈਂਸੀਆ ਂਲਈ ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾਉਣ 

ਬਾਰ ੇਆਮ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਿ ਾਬਾਂ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਪਲ਼ਿੰ ਕ ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
 

  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਿਾ ਗਾਈਡ 

 
 
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਮੀਖਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਿੁਲਾਈ 2019 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://immunizebc.ca/reminders
https://immunizebc.ca/clinics/flu
https://www.immunizebc.ca/finder
https://www.immunize.ca/
https://www.canimmunize.ca/en/home
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/parent-guide-vaccination.html

