
 

 

 

ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹਨ 

 
ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ? 

 

ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਟੀਿਫ਼ਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਐਡਂ ਡਾਕਟਰਜ਼ 

ਵੱਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹਨ। ਇਨ� � ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 

 

ਕੈਨ� ਡਾ ਅਤੇ ਿਕਊਬੈ�ਕ ਦੀ ਟੀਕਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਆਪਕ ਹ।ੈ 

 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਟੀਕੇ ਿਕੰਨ�  ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ? 

 
ਸਾਰੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤ� ਬਚਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 80% ਤ� ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਟਕੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤ� ਉਸ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸ� ਸੂਚਨਾ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। 

 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹ?ੈ 

 

ਟੀਕੇ, ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਤ� ਬਚਾ�ਦੇ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ 

ਟੀਚਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਕਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹ?ੈ 

 

ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਵਧਰੇੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹ।ੈ ਿਕਸੇ ਪਰੁਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਲੋਕ, ਜੋ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪੀਿੜਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਨ� � ਦੀ ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੱੁਖ 

ਕਾਰਕ ਉਮਰ ਹ।ੈ 

 



 

ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਕੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਲੈ ਕੇ ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਮਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ 

Québec.ca/vaccinCOVID ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹ।ੈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਗਠਨ� ਿਵਖੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। 

 
ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਤ� ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� 1-877-644-4545 (ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  

 
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਨਹ� ਹ,ੈ ਕੀ ਤ� ਵੀ ਮ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹ� ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਵੀ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 

ਿਕਊਬੈ�ਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਸ ਸਿਥਤੀ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕਲੋ ਨਹ� ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਨਹ� 

ਹੈ, ਤ� 1-877-644-4545 (ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 
ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ� ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? 

 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਿਦਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੇਗੀ। ਿਬਹਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਪਿਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਂਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਜ� ਉਸ ਤ� 

ਵੱਧ ਸਮ� ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪੀਿੜਤ ਹੋਏ ਹਣੋ, ਉਨ� � ਲਈ ਟੀਕ ੇਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਲਾਗ ਉਸੇ 

ਤਰ�� ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਤਰ�� ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪੀਿੜਤ ਹੋ ਚੱੁਕ ੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ �ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ�� ਦਾ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਪ�ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦਾ ਪੀਿੜਤ ਨਾ ਹੋਏ 

ਿਵਅਕਤੀ �ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪੀਿੜਤ ਹੋ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕ� 

ਲੈਣੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹ� ਹਨ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕ�ਦਰ ਿਵਖ ੇਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਿਮਲੇਗਾ? 

 

ਿਕਊਬੈ�ਕ ਿਵੱਚ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਸਮੇਤ 

ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਣੋ ਤ� ਬਾਅਦ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਡਜੀਟਲ ਪ�ਮਾਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ�ਮਾਣ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐ�ਫ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਜ� ਮੋਬਾਈਲ ਿਵੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਡਜੀਟਲ ਪ�ਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣ ੇਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ਰੋ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 

 
ਆਪਣੇ ਕਿੋਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (self-service portal) ਤ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਡਜੀਟਲ ਪ�ਮਾਣ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਹੇਠ 

ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱ ਛੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

  
• ਤੁਹਾਡਾ ਮੱੁਖ ਨਾਮ ਅਤੇ �ਪ-ਨਾਮ; 

• ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ; 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਿਮਤੀ; 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਬਰ�ਡ; 

• ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ। 

 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹਣੋ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਡਜੀਟਲ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਗ਼ਲਤੀ 

ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਅਿਜਹ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਪੋਰਟਲ ਤ� ਆਪਣਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ�: 

 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਊਬੈ�ਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਜਸਟਰੀ ਜ� ਰੇਜੀ ਡੇ ਐਲ’ ਅਸੋ਼ਰ�ਸ ਮੈਲਾਡੀ ਡੂ ਿਕਊਬੈ�ਕ 

(ਆਰਏਐ�ਮਿਕਊ) ਰਿਜਸਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵ।ੇ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਆਰਏਐਮਿਕਊ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ ਨਾ ਹਣੋ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਡਜੀਟਲ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੱੁਕੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ 

ਉਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਆਪਣਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ। COVID-19 

Vaccine - Troubleshooting service ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ Clic Santé ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਲਓ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਜ� 

ਕੋਈ ਹਰੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕ�ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ:ੋ

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale


 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/proof-covid-19-
vaccination 
 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਟੀਕਾ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹ।ੈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
 


