
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
ਵਵਚੱ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ 
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂ ੇਟੀਕੇ

ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇwww.nhs.uk/pregnancy/
keeping-well/vaccinations/ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਰ 
ਰਹੇ ਕਿਸ ੇਕਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪਸੇੇਵਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਿਰ।ੋ 

Vaccines that are recommended 
if you are pregnant



ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ-19 ਟੀਿਾ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੀਿੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ 
ਖੁਰਾਿਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ - ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ - ਿੋਕਵਡ-19 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਕਚਆਂ ਕਵੱਚ ਿੋਕਵਡ-19 ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ 
ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਕਵੱਚ 
ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿੋਕਵਡ-19 
ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵੱਚ 
ਿੋਕਵਡ-19 ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਵੱਚ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਪਕਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕ਼ਿਆਦਾ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀਆਂ 
ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਕਟਲਤਾਵਾਂ 
ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹ ੈ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ?

ਯਿੂੇ ਕਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਟੀਿੇ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵੀ 
ਹਨ। 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ 
ਦਾ ਿੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਿੋਕਵਡ-
19 ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਟੀਿਾਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ 
ਜਾਂ ਮਕਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ 
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿੋਈ 
ਸੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿੂੇ ਕਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿੋਕਵਡ-
19 ਟੀਕਿਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਵਗਾੜਾਂ 
ਜਾਂ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਿਆਂ ਕਵੱਚ ਅਕਜਹੇ ਕਜਉਂਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਵੱਧ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਿੱੁਖ ਕਵੱਚ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਗਗ੍ਸਤ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਰਕੱਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਕਤਰੱਕਖਆ 
ਪ੍ਣਾਲੀ (ਸਰੀਰ ਦੀ ਿੁਦਰਤੀ ਰਕੱਖਆ) ਿਮ਼ਿੋਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ 
ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਜਵੇਂ-ਕਜਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੰੂਘਾ 
ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਕਜਸ 
ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫਲੂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਵੱਚ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਜਕਟਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ 
ਕ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕ਼ਿਆਦਾ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਸੁਰਵੱਿਅਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਅਕਧਐਨਾਂ ਨੇ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਕਹਲੇ ਿੁਝ 
ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਨਯਤ ਕਮਤੀ 
ਤੱਿ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 
ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਹੈ।

ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਿਾ 
ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਿੁਝ ਸੁਰਕੱਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਿੁਝ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੱਿ ਬਣੀ 
ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ 
ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ  
www.nhs.uk/pregnancy/
keeping-well/flu-jab/ ‘ਤੇ ਅਤੇ 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਵਚੱ ਟੀਕਾਕਰਨ - NHS 
(www.nhs.uk) ‘ਤੇ ਵਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੋਵਵਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫਲੂ

ੋਂ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
www.rcog.org.uk ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ 
covid19.glos.nhs.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕੱਥ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ



ਿਾਲੀ ਖੰਘ ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿਾਲੀ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਵੱਚ ਿਾਲੀ ਖੰਘ 
ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 
ਿਾਲੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪੈਦਾ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਵੱਚ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਿੁਝ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਉਹ 8 ਹਫ਼ਕਤਆਂ 
ਦੀ ਉਮਰ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਾਲੀ ਖੰਘ ਦਾ ਟੀਿਾ 
ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਿਾਲੀ ਖੰਘ ਦਾ ਟੀਿਾ ਕਸਰਫ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 
16 ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ www.nhs.uk/pregnancy/
keeping-well/whooping-cough-
vaccination/ ‘ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ 
ਕਾਲੀ ਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ https://
www.nhs.uk/pregnancy/
keeping-well/vaccinations/ 
‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦਰੌਾਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ੇਕਸਹਤ ਸਭੰਾਲ 
ਪਸੇਵੇਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਿਰ।ੋ 

ਕਾਲੀ ਿਘੰ

ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 
ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਿਾਸਂੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕੋੱ ਸਿੇਂ 
ਲੈਣਾ ਸਰੱੁਵਿਅਤ ਹ,ੈ ਪਰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ ਹਵੋੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ


