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ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ 1 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੀ 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਿੈਕਵਸਨ 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਿੈਕਵਸਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਸ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਕਰਕ ੇ ਹੋਈ COVID-19 ਸਿਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਵੈਕਸਸਨ ਹੈ। ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਿਾਲਗਾਂ ਨ ੰ  ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸਸਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਸਿਲਾਫ ਲੜਨ, COVID-19 ਸਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਟੀਿੌਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਿ ਨ ਦੀਆਂ ਕਸੋਿਕਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

ਰੱਸਿਆ ਪਰਣਾਲੀ (ਿਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਵਾਸਲਆਂ) ਨ ੰ  ਕਾਰਜਿੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸਸਨ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਗਰੀ COVID-19 ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਿੈਕਵਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਉਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਦਵਾਈ (ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਿੱਧ) ਦੀ ਸਕਸ ੇਵੀ 
ਕਾਰਜਿੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। 

ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਅਤ ੇਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਿਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਹ ਕਰੋ ਜੇ: 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਵੈਕਸਸਨ ਟੀਕ ੇਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਹੋਈ ਹੈ; 

 ਤੁਸੀਂ ਸ ਈ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੇਹੋਿ ਹੋਏ ਹੋ; 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੇਜ਼ ਿੁਿਾਰ (38 °C ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਿੁਿਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਹ ਮਾਰਗ ਸੰਿੰਧੀ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਜ਼ਕੁਾਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਵੀ ਵੈਕਸਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ; 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿ ਨ ਵਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਐਟਂੀਕੌਗੁਲੈਂਟ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਿ ਨ ਨ ੰ  ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ); 

 ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਮੀਊਨੋਡੈਫੀਸਿਐਸਂੀ) ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਜਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰੱਸਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਵੱਧ ਿੁਰਾਕ ਸਵੱਚ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੇਰੋਇਡ, ਇਸਮਊਨੋਸਪਰੈਂਸਟ, ਜਾਂ ਐਟਂੀ-ਕੈਂਸਰ 

ਦਵਾਈਆ)ਂ। 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵਕੈਸਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਿ ਨ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿ ਨ ਸਵੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਸੰਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਸਵਿੇਿ ਸਥਾਨਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਦਮਾਗ, ਅੰਤੜੀ, ਗੁਰਦਾ, ਸਤਲੀ) ਸਵੱਚ ਿ ਨ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਿ ਨ ਵਗਣ ਦ ੇ

ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਤੰਨ ਹਫਸਤਆ ਂਸਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂ

ਔਰਤਾਂ ਸਵੱਚ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਕਰਕ ੇਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕਝੁ ਸਦਨਾਂ ਸਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਸਨਰੰਤਰ ਸਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੰੁਧਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸਸਵਾਏ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਅੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਕਮੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਸਵੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਪੇਟ ਸਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 
ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਦੱਸ ੋਸਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ ਜੈਨਸਨੇ COVID-19 ਵਕੈਸਸਨ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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20 ਅਪਰਲੈ 2021 ਨ ੰ  ਹੋਈ EMA ਦੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਕਮੇਟੀ (PRAC) ਨੇ ਸਾਰ ਕੱਸਿਆ ਸਕ COVID-19 ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵੱਚ ਵੀ ਸਭਆਨਕ 

ਿਤਰੇ (ਜੋ ਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੱਚ ਿ ਨ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ) ਦ ੇਨਾਲ ਲੜਨ ਦ ੇਲਈ ਜੈਨਸੇਨ 

COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਦੇ ਲਾਭ ਗੰਭੀਰ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਸਿਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 
 
 

 
ਹੋਰ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤ ੇਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਿੈਕਵਸਨ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਹੋਰ 

ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ ਨ ੰ  ਦੱਸ।ੋ 
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ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘਾਉਣਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤਾਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਜੈਨਸਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਅਨੁਭਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ 

ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਿੰਧੀ ਅਸਧਐਨ ਗਰਭ, ਭਰ ਣ/ਿੱਚੇ ਦੇ ਸਵਕਾਸ, ਜਣਨ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੱਚ ੇਦ ੇਸਵਕਾਸ ਦ ੇਸੰਿੰਧ 

ਸਵੱਚ ਸਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਸੱਧੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਦਿਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਦੇਣ ਿਾਰ ੇਕਵੇਲ ਤਾਂ ਹੀ 
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਭ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋਸਿਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ। 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਤ ੇਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਸਿਆ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਸਗਆਤ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਨਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਿਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਸਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਸਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਿੁਰ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਤ ੇਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸਸਨ 

ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਨਸਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸਸਨ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਿਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਸਜਕ ਸਸਹਤ ਸਲਾਹ (ਮਾਸਕ, ਸਮਾਸਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤ ੇਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਕਸਰਆ) ਦਾ ਸਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਿੈਕਵਸਨ ਵਕਿੇਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਇੱਕ ਿੁਰਾਕ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਿ ਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਂਹ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਸ ੇਦੀ 
ਮਾਸਪੇਿੀ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇੰਟਰਾਮਸਕੁਲਰ ਇੰਜੈਕਿਨ)। 

ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸਸਨਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਸਾਸਰਆਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ।ੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾਤ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 1-2 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। 

ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤ ੇਿ ਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਸਿਆ ਨ ੰ  ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ (ਥਰੌਂਿੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ 

ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਥਰੌਂਿੋਸਟਕ ਸਸੰਡਰਮੋ)। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 3 ਹਫਸਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਲੱਛਣ ਸਦਿਾਈ 

ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ: 

 ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਰਦਰਦ, ਧੰੁਧਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਾਨਸਸਤ ਸਸਥਤੀ ਜਾਂ ਸਮਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ੇ(ਅਕੜਾਅ) ਸਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ; 
 ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਸਮੱਸਸਆ, ਛਾਤੀ ਸਵੱਚ ਦਰਦ, ਸੁੱ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਸਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੇਟ ਸਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ; 

 ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਅਜੀਿ ਸਜਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਦੀ ਜਗਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤ ੇਿਹੁਤ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਸਨਿਾਨ। 

ਜੇਕਰ ਸਕਸ ੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਦ ੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ; ਇਹਨਾਂ 
ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਕਸ ੇਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਿੇਹੋਿੀ ਜਾਂ ਸਸਰ-ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 
 ਸਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਸਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂ

 ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

 ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਘਰਰ-ਘਰਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ 
 ਿੁੱ ਲਹਾਂ, ਸਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿ ਹੋਣਾ 
 ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਧੱਫੜ 

 ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ 
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 ਸਿੱਡ ਪੀੜ। 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਵੈਕਸਸਨ ਹੇਠਲੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

ਿਹੁਤ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ  (10 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ): 

 ਸਸਰ ਦਰਦ 

 ਮਤਲੀ 
 ਮਾਸਪੇਿੀ ਸਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਇੰਜੈਕਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ 

 ਿਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ  (10 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ): 

 ਇੰਜੈਕਿਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਲੀ 
 ਇੰਜੈਕਿਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਜ਼ਿ 

 ਕੰਿਣਾ 
 ਜੋਸੜਆਂ ਸਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਿੁਿਾਰ 

 ਿੰਘ 

ਅਸਧਾਰਣ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ  (100 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ): 

 ਜ਼ਿਮ 

 ਮਾਂਪੇਿੀਆਂ ਸਵੱਚ ਕਮਜੋ਼ਰੀ 
 ਿਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਕਮਜੋ਼ਰੀ ਮਸਹਸ ਸ ਹੋਣਾ 
 ਸਧਾਰਨ ਰ ਪ ਸਵੱਚ ਸਿਮਾਰ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 
 ਸਛੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆ ਂ

 ਿਰਾਿ ਗਲਾ 
 ਸਪੱਠ ਸਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਕੰਿਣਾ 
 ਿਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ  (1,000 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

 ਐਲਰਜੀ ਸੰਿੰਧੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ 

 ਛਪਾਕੀ 

ਕਾਫੀ ਦੁਰਲਭ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ (10,000 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

 ਅਸਧਾਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਿ ਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਸਦਮਾਗ, ਅੰਤੜੀ, ਸਜਗਰ, ਸਤੱਲੀ), ਜੋ ਸਕ ਿ ਨ ਸਵੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟਾਂ 
ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਸਿਆ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਹੈ। 

ਅਸਗਆਤ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ (ਉਪਲਿਧ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ): 

 ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਸੰਿੰਧੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਈੋ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ ਚੀਿੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਹ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਟਰੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਸੱਧੇ ਵੀ ਸਕਸ ੇਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)। 

ਜੈਨਸੇਨ COVID-19 ਿੈਕਵਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਰੀਕੌਂਿੀਨੈਂ ਟ, ਰੈਪਲੀਕੇਿਨ-ਅਯੋਗ ਏਡੈਨੋਵਾਇਰਸ ਸਕਸਮ 26 ਹੈ ਜੋ ਸਕ SARS-CoV-2 ਸਪਾਈਕ ਪਰਟੋੀਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਸਵੱਚ ਸਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਿੋਸਧਤ ਜੀਵ (GMO) ਿਾਮਲ ਹਨ। 

ਹੋਰਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 2-ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਪਰੋਪਾਈਲ-β-ਸਾਈਕਲੋਡੈਕਸਸਟਰਨ (HBCD); ਸਸਟਸਰਕ ਐਸਸਡ 

ਮੋਨੋਹਾਈਡਰਟੇ; ਈਥੇਨੌਲ; ਹਾਈਡਰਕੋਲੋਸਰਕ ਐਸਸਡ; ਪੋਲੀਸੋਰਿਟੇ-80; ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ; ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ; ਟਰਾਈਸਡੋੀਅਮ 

ਸਾਈਟਰੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ; ਇੰਜੈਕਿਨਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਪਾਣੀ।

http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)
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