ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਓਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਧੱ ਦਰ ਤੋਂ ਰੱ ਖਿਆ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅੱ ਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ।
ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਧੱ ਦਰ ਵਿਰੁੱ ਧ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧੱ ਦਰ ਬਾਰੇ

ਧੱ ਦਰ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੱ ਦਰ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ
ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿਕਨਪੌਕਸ (chickenpox) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਧੱ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ 90% ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਇਰਸ
ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤਰਿਤ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਧੱ ਦਰ ਵਾਇਰਸ ਮੁੜ ਕੇ
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੱ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱ ਧ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧੱ ਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਧੱ ਦਰ ਕਰਕੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ
ਤੱ ਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਧੱ ਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਤੀਬਰ, ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੱ ਲਣ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਮੱ ਰਾ ਦੀਆਂ ਆਮ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰ ਤੂਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ
ਵਾਲਾ ਦਰਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਥਰਪੈਟਿਕ ਨਿਊਰੈਲਜੀਆ (postherpetic
neuralgia) ਜਾਂ ਪੀਐਚਐਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।*
ਦੂਸਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਜਲਣ, ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝੁਣਝੁਣੀ
• ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
• ਬੁਖਾਰ
• ਸਿਰਦਰਦ
• ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
• ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ
*ਹ
 ਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ (herpes zoster) ਜਾਂ ਪੋਸਥਰਪੈਟਿਕ ਨਿਊਰੈਲਜੀਆ (postherpetic neuralgia)
ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ 90% ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ
(SHINGRIX)
ਧੱ ਦਰ ਵਿਰੁੱ ਧ 90% ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਧੱ ਦਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ
ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਰੁੱ ਧ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੱ ਦਰ
ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਧੱ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਚ 90% ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ
ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਿਆ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਤਾਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱ ਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ
ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ।
ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ
ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਸੀਆਈ) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। *

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
• ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਪ
 ਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਏਸੀਐਸ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਆਨ ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਸੀਆਈ - NACI) - ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵਪੂਰਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। ਓਟਾਵਾ, ਓਨਟੈਰਿਓ: ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ; ਜੂਨ 2018
https://www.canada.ca/en/services/health/publications/healthy-living/
updated-recommendations-use-herpes-zoster-vaccines.html

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰ: ਧੱਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰ: ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜ: ਧ
 ੱ ਦਰ ਕਰਕੇ ਦਰਦਨਾਕ, ਤੀਬਰ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ
ਤੱ ਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ: 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਧੱ ਦਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਜਲਣ, ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝੁਣਝੁਣੀ

ਪ੍ਰ: ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ?

• ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਜ: ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਨੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ, ਅਤੇ
ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਤਾਲ ਹੇਠ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

• ਬੁਖਾਰ
• ਸਿਰਦਰਦ
• ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
• ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ
ਪ੍ਰ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ?

ਪ੍ਰ: ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਧੱ ਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਜ: ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ
ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਈਐਨ
(DIN) 02468425 ਦਿਓ।

ਜ: ਹਾਂ, ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਅਤੇ ਧੱ ਦਰ ਇੱ ਕੋ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵੈਰੀਸੈਲਾ
ਜ਼ੋਸਟਰ (varicella zoster)।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਵਿਰੁੱ ਧ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰੇਗੀ?

ਜ: ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ।

ਜ: ਨ
 ਹੀਂ, ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਧੱ ਦਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਧੱ ਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ: ਧੱ ਦਰ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਵਾਰੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਵਿੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਹਿੱ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਜ: ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ (ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਹਿੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)।
ਪ੍ਰ: ਰੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀਆਂ
ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜ: ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਦੋ ਟੀਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਵਧਾਏਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋ ੜਵੰ ਦ
ਸਮੱ ਗਰੀ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਕਲੰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਸਟਿਕਰ ਵਰਤੋ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ
SHINGRIX.ca ਤੇ ਜਾਓ,
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਧੱ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰ ਟ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
	ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
	ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਲੰਡਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ

ਧੱ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੇ
“ਲਾਇਕ” ਕਰੋ।
facebook.com/SHINGRIXCA

SHINGRIX.ca ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬਹੁਮਲੀ
ੁੱ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੋ !

ਪਹਿਲੀ ਖੁ ਰ ਾਕ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਦੂ ਸ ਰੀ ਖੁ ਰ ਾਕ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰ ਦੇ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ
10 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ):

ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ
• ਦਰਦ
• ਲਾਲੀ
• ਸੋਜ

ਆਮ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ
• ਸਿਰਦਰਦ

• ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਾਚਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
(ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ

• ਥਕੇਵਾਂ

• ਕੰ ਬਣੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ
10 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ):
• ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਰਸ਼
• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਣ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਧੱ ਦਰ
(ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ) ਵਿਰੁੱ ਧ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 100% ਰੱ ਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ (ਐਚਜ਼ੀ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਤਪਾਦ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ http://gsk.ca/shingrix/en ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, 1-800-387-7374 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰ ਗਰਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਡੀਆਈਐਨ (ਡਰੱ ਗ
ਆਈਡੇਨਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਦਿਓ।
SHINGRIX DIN: 02468425.
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