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ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ B (ਮੈੈੱਿ-B) ਵੈਕਸੀਿ  
Meningococcal B (Men-B) Vaccine

ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਵਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਹੋਰ 

ਵਸਹਤ ਉਿਾਅ ਨਾਲੋਂ  ਵ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਾਂ ਬਚਾਈਆਾਂ ਹਨ।  

ਮੈੈੱਿ-B ਵੈਕਸੀਿ ਕੀ ਹੈ? 

ਮੈਿੱਨ-B  ੈਕਸੀਨ ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 

ਆਮ ਵਕਸਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਟਾਈਿ B, ਤੋਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ੈਕਸੀਨ ਹੈਲਥ ਕਨੇੈਡਾ ਦਆੁਰਾ ਿਰ ਾਵਨਤ ਹੈ। 

ਮੈਿੱਨ-B  ੈਕਸੀਨ BC ਵ ਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਇਮਯੂਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚੀ 

ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਮੈਵਨਨਗੋਕਕੋਲ C ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਟੀਕਾ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ 

ਟੀਕਾ ਜੋ ਮੈਵਨਨਗੋਕਕੋਲ ਵਕਸਮਾਾਂ A, C, Y ਅਤੇ W ਤੋਂ ਰਿੱਵਿਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੇਡ 9 ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ।  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ HealthLinkBC File #23a ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ C ਕਨਜੁਗੇਟ 

(ਮੈਿੱਨ-ਸੀ)  ੈਕਸੀਨ ਅਤੇ HealthLinkBC File #23b 

ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ ਕ ਾਡਰੀ ੈਲੈਂਟ  ੈਕਸੀਨ਼ਿ ਦੇਿੋ। 

ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

BC ਵ ਿੱਚ, ਮੈਿੱਨ-B  ੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਾਂ 2 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 

 ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਫਤ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ B ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਿਰਕ 

ਵ ਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਕਾਰਨ 

ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ B ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਕੋਈ ਵਤਿੱਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਵਤਿੱਲੀ ਜੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ 

 ਿੂਰਕ, ਿਰੋਿਰਵਡਨ, ਫੈਕਟਰ D ਜਾਾਂ ਿਰਾਇਮਰੀ ਐ ਾਂਟੀਬਾਡੀ 

ਕਮੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਵ ਕਾਰ 

 ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਹਨਾਾਂ ਲਈ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਰ 

ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ: 

 ਿਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਵਨਨਗੋਕਕੋਲ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੂੰਿਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ 

 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 

 ਵਜਹੜੇ ਅਵਜਹੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ 

ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ B ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਿੱਚ ਜੋਿਮ  ਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਿੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਸੇ 

ਯਾਤਰਾ ਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੈਵਨਨਗੋਕਕੋਲ B ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ 

ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੁਝ ਟਰੈ ਲ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ ਤੋਂ 

 ੈਕਸੀਨ ਿਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਟੀਕਾ 2, 3 ਜਾਾਂ 4 ਿੁਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਲੜੀ  ਜੋਂ ਟੀਕੇ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਿੁਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਕੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਸੁ਼ਰੂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

 ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ 

ਕਰੋ। 

ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱਿਣਾ 

ਮਹਿੱਤ ਿੂਰਨ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਿ? 

ਇਹ  ੈਕਸੀਨ ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ B ਦੀ ਲਾਗ, ਇਿੱਕ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ 

ਕਈ ਾਂ  ਾਰ ਘਾਤਕ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਧ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ 

ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹਿ? 

 ੈਕਸੀਨਾਾਂ ਬਹਤੁ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹਨ। ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ ਵਬਮਾਰੀ ਿਰਾਿਤ 

ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ  ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹੈ।  ੈਕਸੀਨ 

ਦੀਆਾਂ ਆਮ ਿਰਤੀਵਕਰਆ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਟੀਕੇ  ਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ 

ਅਤੇ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਿਾਰ, ਵਚੜਵਚੜਾਿਣ , ਨੀ ਾਂਦ, ਮਾਸਿੇਸ਼ੀਆਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦਰਦ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਤੀਕਰਮ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਵਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ 

ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਬੁਿਾਰ ਸਮੇਤ ਿਰਤੀਕਰਮ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ 

 ਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ ਜੇਕਰ ਮੈਿੱਨ-B  ੈਕਸੀਨ ਨੂੂੰ  ਬਚਿਨ ਦੇ ਹੋਰ 

ਰੁਟੀਨ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਟਾਮੇਨੋਫੇਨ (Acetaminophen) (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 

ਟਾਇਲੇਨੌਲ (Tylenol®)) ਜਾਾਂ ਆਈਵਬਊਿਰੋਫੇਨ 

(ibuprofen*) (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਐਡਵ ਲ (Advil®)) 

ਬੁਿਾਰ ਜਾਾਂ ਜਲਨ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਐਸਏ 

(ASA) (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਐਸਿਰੀਨ (Aspirin®)) ਰੇ 

ਵਸੂੰਡਰੋਮ ਦੇ ਿਤਰੇ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 

ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile23b-P.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile23b-P.pdf


hYlQilMkbIsI PwielW dy hor iviSAW vwsqy, www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files 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[ 

*ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਵਹਲਾਾਂ ਗਿੱਲ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ 6 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਈਵਬਊਿਰੋਫੈ਼ਨ ਨਹੀ ਾਂ 

ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਰੇਅ ਵਸੂੰਡਰੋਮ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, HealthLinkBC File 

#84 ਰੇਏ ਸ ਿੰਡਰੋਮ ਦੇਖੋ ।  

ਕੋਈ  ੀ  ੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਵਮੂੰਟ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਵ ਿੱਚ 

ਰਵਹਣਾ ਮਹਿੱਤ ਿੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਦਰੁਲਿੱਭ, ਇਿੱਕ 

ਵਮਲੀਅਨ ਵ ਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨੂੂੰ  ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਵਸਸ ਨਾਮਕ 

ਜਾਨਲੇ ਾ ਐਲਰਜੀ ਿਰਤੀਵਕਰਆ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ 

ਛਿਾਕੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਾਂ ਗਲੇ, ਜੀਭ ਜਾਾਂ ਬੁਿੱਲ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੋਜ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਵ ਿੱਚ ਏਿੀਨੇਫਰਾਈਨ (ਐਡਰੇਨਵਲਨ) ਦਾ 

ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਾਂਬੂਲੈਂਸ ਦਆੁਰਾ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ 

ਵ ਿੱਚ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਵਨਕ ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਲਿੱਛਣ ਿੈਦਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ 9-1-1 ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

ਨੂੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਆਿਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਭੀਰ ਜਾਾਂ ਅਚਾਨਕ 

ਿਰਤੀਕਰਮਾਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਿੂਰਨ ਹੈ। 

ਮੈੈੱਿ-B ਵੈਕਸੀਿ ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਿਹੀ ੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 

ਆਿਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ:  

 ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ  ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿਛਲੀ ਿੁਰਾਕ, ਜਾਾਂ 

ਕਾਨਾਮਾਈਵਸਨ ਸਮੇਤ ਮੈਿੱਨ-B  ੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਹਿੱਸ ੇਲਈ 

ਜਾਨਲੇ ਾ ਐਲਰਜੀ  ਾਲੀ ਿਰਤੀਵਕਰਆ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਸੋਲੀਵਰਸ® ਦ ਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ 

਼ੁਿਕਾਮ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਦੇਰੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਹਨ 

ਤਾਾਂ ਆਿਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ B ਦੀ ਲਾਗ ਕੀ ਹੈ?  

ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ B ਦੀ ਲਾਗ ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ ਟਾਈਿ B ਨਾਮਕ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇ ਾ ਲਾਗਾਾਂ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਮੈਵਨਨਜਾਈਵਟਸ, ਵਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  

ਢਿੱਕਣ  ਾਲੀ ਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਸੈਿਟੀਸੀਮੀਆ, ਿੂਨ ਦੀ ਇਕ 

ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੀਆਾਂ ਸਥਾਈ ਿੇਚੀਦਗੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ ਵਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ, ਬੋਲੇਿਣ, ਅਤੇ ਅੂੰਗਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। 

ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ  ਾਲੇ 20 ਵ ਿੱਚੋਂ 1 ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਵਨਨਗੋਕੋਕਲ ਲਾਗ ਿੂੰਘਣ, ਵਛਿੱਕਣ, ਜਾਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ 

ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਿਰਕ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੂੇ ਵ ਅਕਤੀ ਵ ਿੱਚ 

ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੁਿੱਕ ਰਾਹੀ ਾਂ  ੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਚ ੇਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ 

ਦਜੂੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਆੁਰਾ  ਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਚੁੂੰਘਣੀਆਾਂ , ਬੋਤਲਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਵਿਡੌਵਣਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਿੱਡੇ 

ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਚੁੂੰਮਣ, ਭੋਜਨ, ਿੀਣ, ਵਸਗਰੇਟ, ਵਲਿਸਵਟਕ, 

ਿਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਬੋਤਲਾਾਂ, ਿੇਡਾਾਂ ਲਈ  ਰਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਮਾਊਥ ਗਾਰਡ ਜਾਾਂ 

ਸੂੰਗੀਤਕ ਸਾ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰਹ ਵ ਚ ਜਾਾਂਦ ੇਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ 

 ਰਗੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਸਆਣ ੇਿਾਬਾਲਗਾੀਂ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ 

ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਾਿੇ ਜਾਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਟੀਕਾਕਰਣ (ਇਵਮਊਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ  ਕਰਨ।19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਵਜਹੜੇ ਹਰ 

 ੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੂੰਭ  ਿਰਤੀਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਅਤੇ 

ਇਵਮਊਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ 

ਹੋਣ, ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵਮਊਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਜਾਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਸਆਣੇ ਨਾਬਾਲਗਾਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ HealthLinkBC File #119 ਦ 

ਇੂੰਨਫੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਵਸਆਣੇ ਨਾਬਾਲਗਾਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਅਤੇ 

ਇਵਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਿੋ। 

ਇਵਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਇਵਮਊਨਾਈ਼ਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 

https://immunizebc.ca/ ਦੇਿੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile84-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile84-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://immunizebc.ca/
https://immunizebc.ca/

