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ਮੈਨਿਿਜੋਕੋਕਲ C ਕੋਂਜੁਗੇਟ (Men-C) ਵੈਕਸੀਿ 

Meningococcal C Conjugate (Men-C) Vaccine 

 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿ ੂੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿੋ। 
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਲਗਵਾਓ। 

ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  

ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਈ ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਸਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ 

ਹੋਰ ਸਸਹਤ ਉਿਾਅ ਨਾਲੋਂ  ਸਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।  

Men-C ਵੈਕਸੀਿ ਕੀ ਹੈ? 

Men-C ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ 

ਆਮ ਸਕਸਮਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਕਸਮ C ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਂੀ 

ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ  ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਿਰਵਾਸਨਤ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ। 

Men-C ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਟੁੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਹੱਸੇ 

ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ 

ਆਿਣੇ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Men-C ਵੈਕਸੀਿ ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

Men-C ਵੈਕਸੀਨ ਨਵਜਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 

ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਸਹਲੀ 2 ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸਦੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਜੀ 12 ਮਹੀਸਨਆਂ 'ਤੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਚਿਨ ਦੇ 

ਹੋਰ ਟੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

Men-C ਵੈਕਸੀਿ 
ਟੀਕਾਕਰਿ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਉਮਰ 

ਿਸਹਲੀ ਖੁਰਾਕ 2 ਮਹੀਨੇ 

ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ 12 ਮਹੀਨੇ 

ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 ਜੋ 2002 ਤੋਂ ਿਸਹਲਾਂ ਿੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ 

ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ 10ਵੇਂ ਜਨਮ 

ਸਦਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀ ਂਲਈ 

 ਜੋ ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਟਾਈਿ C ਸਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ 

ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਿਰਕ ਸਵੱਚ ਰਹੇ ਹਨ 

ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 

ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਿ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਿ? 

ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਟਾਈਿ C ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਈ 

ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਤਰੀਕਾ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਦਂੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਤੁਸੀ ਂਦ ਸਜਆਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

ਵੈਕਸੀਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਭਵ ਪਰਨਤਨਕਰਆਵਾਾਂ ਕੀ ਹਿ? 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਹਤੁ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ। ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਸਬਮਾਰੀ 

ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ  ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਦਾ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।  

ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਿਰਸਤਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵੱਚ ਉਸ 

ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜੱਥੇ 

ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 24 

ਘੂੰਸਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਉਨੀਦਂਰਾਿਣ, ਸੁਸਤੀ, ਭੱੁਖ ਨਾ 

ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਸਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ 

ਮਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਸਵੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਰਸਤਸਕਸਰਆਵਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

1 ਤੋਂ 2 ਸਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

*ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਸਹਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ 

ਸਬਨਾਂ 6 ਮਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  

ਆਈਸਬਊਿਰੋਫ਼ੈਨ ਨਹੀ ਂਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਰੇਅ ਸਸੂੰਡਰੋਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, HealthLinkBC ਫਾਈਲ 

#84 Reye Syndrome (ਰੇਅ ਸਸੂੰਡਰੋਮ) ਦੇਖੋ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਮੂੰਟ ਲਈ ਕਲੀਸਨਕ 

ਸਵੱਚ ਰਸਹਣਾ ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਸਂਕ 

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਸਸ ਨਾਮਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਲਰਜੀ 

ਐਸੀਟਾਸਮਨੋਸਫ਼ਨ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ Tylenol®) ਜਾਂ 

ਆਈਸਬਊਿਰੋਫ਼ੈਨ* (ਸਜਵੇਂ ਸਕ Advil®) ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦ 

ਲਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਅ ਸਸੂੰਡਰੋਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ASA 

(ਸਜਵੇਂ ਸਕ Aspirin®) ਨਹੀ ਂਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile84-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile84-p.pdf


ਹੋਰ HealthLinkBC ਫਾਈਲ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਿਣੀ 

ਸਥਾਨਕ ਿਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਯ ਸਨਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਸਵੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 

www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਬੂੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 

7-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।  

ਿਰਸਤਸਕਸਰਆ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਵਰਲੀ, ਇੱਕ 

ਸਮਲੀਅਨ ਸਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਛਿਾਕੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਗਲੇ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਬੱੁਲ੍ਾਂ 

ਦੀ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਰਸਤਸਕਸਰਆ ਹੁੂੰਦੀ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਸਵੱਚ ਏਿੀਨੇਸਫਰਨ 

(ਐਡਰੀਨਾਸਲਨ) ਦਣੇਾ ਅਤੇ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਦਆੁਰਾ ਨਿਦੀਕੀ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਨਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਿੈਦਾ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ 9-1-1 ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ। 

ਗੂੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਣਉਮੀਦੀਆਂ ਿਰਸਤਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਆਿਣੇ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਰਿੋਰਟ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

Men-C ਵੈਕਸੀਿ ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਿਹੀ ਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਿਛਲੀ 

ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਹੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ 

ਿਰਸਤਸਕਸਰਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਿੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੱਚ 

ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ।  ਿਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਸਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਲੱ 

ਕਰੋ। 

ਮੈਨਿਿਜੋਕਕੋਲ C ਦੀ ਲਾਗ ਕੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ? 

ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ C ਦੀ ਲਾਗ ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਟਾਈਿ C 

ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਮਾਗ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ 

ਵਾਲੀ ਲਾਈਸਨੂੰ ਗ ਦੀ ਲਾਗ, ਮੈਸਨਨਜਾਈਸਟਸ, ਅਤੇ ਖ ਨ ਦੀ 

ਇੱਕ ਲਾਗ, ਸੈਿਟੀਸੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ 

ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 

100 ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 15 ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਿੇਚੀਦਗੀਆਂ 

ਸਵੱਚ ਸਦਮਾਗ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ, ਬੋਲ਼ਾਿਣ ਅਤੇ ਅੂੰਗਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਲਾਗ ਖੂੰਘਣ, ਸਛੱਕਣ, ਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ 

ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਿਰਕ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ 

ਸਵਅਕਤੀ ਸਵੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੱੁਕ ਰਾਹੀ ਂਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਸਨਆਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦ ਜੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੁੂੰਘਣੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਸਖਡੌਸਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 

ਦਆੁਰਾ ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 

ਬਾਲਗ ਚੁੂੰਮਣ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ, ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਿਦਾਰਥ, ਸਸਗਰੇਟ, 

ਸਲਿਸਸਟਕ, ਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਮਾਊਥ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਵਰਤਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਸਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਰਟੁੀਨ ਬਚਿਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਣੁ 

ਬੀ.ਸੀ. ਸਵੱਚ ਮੈਸਨਨਜੋਕੋਕਲ ਟਾਈਿ C ਬੀਮਾਰੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ 

ਹੈ।  

ਪਰੋੜ੍ਹ ਿਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ  

ਇਹ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮਾਿੇ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। 

19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 

ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਸਵਤ ਿਰਸਤਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰੋੜ੍ ਨਾਬਾਲਗ ਸਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ HealthLinkBC ਫਾਈਲ #119 The 

Infants Act, Mature Minor Consent and 

Immunization (ਨਵਜਾਤ ਐਕਟ, ਿਰੋੜ੍ ਨਾਬਾਲਗ ਸਸਹਮਤੀ 

ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ) ਦੇਖੋ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

https://immunizebc.ca/ 'ਤੇ ImmunizeBC 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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