
 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂਖੁਰਾਕਾ ਂਕੀ
ਹਨ? ਬੱਚੇ ਸਾਰ ੇਆਕਾਰਾ ਂਅਤੇ

ਵਜ਼ਨਾ ਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!

 ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰੋਗ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ
ਤੰਤਰ 'ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ

ਭਾਰ ਜਾ ਂਉਚਾਈ 'ਤੇ।



5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਲੀਿਨਕਲ
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾ ਂਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਇਕ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਅਸਰਕਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਘੱਟ ਮਾੜੇ

ਪ�ਭਾਵਾ ਂਨਾਲ।



WE-SPARK ਿਰਸੋਰਸ ਹੱਬ 'ਤੇ
"ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ�ੋ।



ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ �
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹ� ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹ�

ਕਰਨਗੇ
 

ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਮ� ਟੀਕੇ
ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਨਵ� ਆਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ!



ਹਾ!ਂ ਅਸ� ਲਗਭਗ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਅੱਧੀ-ਛੱੁਟੀ 'ਤੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆ ਂਉਨਾ ਂਧਾਰਾਵਾ ਂ�
ਖੋਲਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ

ਕਰੇਗਾ 



ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ
ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਕੋਿਵਡ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨੀ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ

� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹਨ।



ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਡਾਕਟਰ 5-
11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ

ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਜਾਨਾਂ
ਬਚਾ�ਦੇ ਹਨ!



WE-SPARK ਿਰਸੋਰਸ ਹੱਬ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ � "ਮਾਪੇ ਅਤੇ
ਬੱਚੇ" ਵੱਲ ਸੇਿਧਤ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ!



ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕੋਿਵਡ-19
ਤ� ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ
ਉਨ�ਾ ਂ� ਟੀਕਾਕਰਨ

ਿਕ� ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?

ਬੱਚੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹਨ।
ਓਿਮਕਰੋਨ ਫੇਫਿੜਆ ਂਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਹ
ਨਾਲੀਆ ਂ'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ



ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮੇ ਵਾਲੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ।

ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸਾਹ
ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹੋ

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।



ਵੈਕਸੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਬਚਾਉਣ ਦਾ

ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।



WE-SPARK ਿਰਸੋਰਸ ਹੱਬ 'ਤੇ "ਮਾਪੇ
ਅਤੇ ਬੱਚੇ" 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਿਪਆ ਂ� ਦੱਸੋ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ

ਹੋ।
 



ਮੈ� ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੀ
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾ ਂਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂ� ਪ�ਭਾਵਤ

ਕਰੇਗੀ। 
 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੰਡੇ ਜਾ ਂਸ਼ੁਕਰਾਣੂ
� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ...

 



ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ
ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਇਹ
ਪ�ੀ-ਟਰਮ ਜਨਮ ਜਾ ਂਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ
ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

 



wesparkhealth.com 'ਤੇ
ਆਪਣਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦਾ

ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਓ 



ਮੈ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂ�
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ

ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਪਰ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕ
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ,

ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ�!



ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ "ਕੁਦਰਤੀ
ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਮੈ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
� ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ

ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂਿਵਕਸਤ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ
ਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ

'ਤੇ ਕੋਿਵਡ ਤ� ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਹੈ।



ਓਿਮਕਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪ ਰੂਪ ਅਸਲ
ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ� ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ
ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ

ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ!


