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ਮਰੇਾ ਨਿਜੀ ਸਹੇਤ ਰੀਕਾਰਡ   
(ਿੀਲੀ ਨਕਤਾਬ ਜਾ ਂBlue Book)
ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦੀ 
ਨੀਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ blue book ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬਚੇੱ ਦ ੇਟੀਿ ੇਜੀ.ਪੀ/ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਦਰਜ 
ਿਰਨ ਲਈ ਹਰਿੇ ਕਨਯੁਿਤੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਿ ੇ
ਆਉ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਹਲੈਥ  
health.nsw.gov.au/immunisation

ਅਸਟਰਲੇੀਅਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸਹਤ ਨਵਭਾਗ   
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਲੈਜ਼ ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਫਕੈਟਸੀਟ 
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

ਆਸਟਰਲੇੀਅਿ ਇਮੂਿਾਈਜਸੇਿ ਰਨਜਸਟਰ   
servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register 

ਹਪੈੇਟਾਈਟਸ ਬੀ 
ਟੀਕਾਕਰਣ

NSW Health

ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਜਿਮੇਂ ਬੱਚੇ ਲਈ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਿੰੂ ਸਭੰਾਲੋ
ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰਨਾ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈਕਿ ਟੀਿ ੇਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਦਤੱ ੇਜਾਣ ਤਾ ਂਜੋ 
ਬਕੱਚਆ ਂਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰਕੱਿਆ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੇਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਕਿਚ ਗਭੰੀਰ 
ਰਿੋਥਾਮਯਗੋ ਕਬਮਾਰੀਆ ਂਦ ੇਫਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹਿੋ।ੇ 

ਤੁਹਾਡ ੇਬਚੇੱ ਦਾ ਅਗਲਾ 
ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਦੋਂ ਹ ੈ
ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ health.nsw.
gov.au/vaccinate  
‘ਤ ੇਕਨਊ ਸਾਊਥ ਿਲੇਜ਼ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਸਮਾ-ਂਸੂਚੀ 
ਿਿੋੇ। 

Punjabi

ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ  
ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਪਤਾ ਕਰ ੋਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ  
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹਣੋਾ ਹੈ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
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ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਦ ੇਕਿਸ਼ਾਣ ੂਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਕਜਗਰ ਰਗ਼ੋ ਦਾ ਿਾਰਨ 
ਬਣ ਸਿਦ ੇਹਨ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਜਗਰ ਦਾ ਕਸਰਕੋਸਸ ਅਤ ੇਿੈਂਸਰ। ਕਜਹੜ ੇਬਚੇੱ 
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਨਾਲ ਸਿੰਰਕਮਤ ਹ ੋਜਾਦਂ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਕਿਚੱ ਉਮਰ ਭਰ 
ਲਈ ਕਭਆਨਿ ਲਾਗ ਦ ੇਕਿਿਾਸ ਦੀ 90% ਸਭੰਾਿਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਬਹਤੁ ਛੂਤਿਾਰੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਆੁਰਾ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਲੈ ਸਿਦਾ ਹ:ੈ

•  ਇਿੱ ਸਿੰਰਕਮਤ ਮਾ ਂਿਲੱੋਂ ਇਸਨੰੂ ਜਨਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਣੇਾ  

•  ਸੂਈਆ ਂਅਤ ੇਉਸਤਕਰਆ ਂਿਰਗੀਆ ਂਗਕੰਦਆ ਂਿਸਤੂਆ ਂਨਾਲ ਚਮੜੀ  
ਦ ੇਜਿਮ

•  ਸਿੰਰਕਮਤ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਿੂਨ ਅਤ ੇਿੱੁਲੇ ਜ਼ਿਮ ਦ ੇਨਾਲ ਕਸਧੱਾ ਸੰਪਰਿ 
ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਝਰੀਟ ਅਤ ੇਿਟੱ

•  ਸਿੰਰਕਮਤ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਸਭੰਗੋ 

ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਰੌਾਿ ਜਾੰਚ ਕਰਿੀ
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਕਨਯਮਤ ਜਾਚੰ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ 
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਜਾਚਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  ਜੇ 
ਟਸੈਟ ਲਾਗ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਤਾ ਂਬਚੇੱ ਨੰੂ ਲਾਗ ਅਤ ੇਲੰਬੀ ਕਜਗਰ ਦੀ 
ਕਬਮਾਰੀ ਦ ੇਜਿੋਮ ਨੰੂ ਰਿੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀ। ਮਾ ਂਦ ੇ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਿੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

ਰਕੋਥਾਮ
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਦ ੇਟੀਿ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ 1980 ਦ ੇਦਹਾਿ ੇਦ ੇਸੁ਼ਰ ੂਤੋਂ ਹੀ 
ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਕਿਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਟੀਿਾਿਰਣ ਕਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰਿੋਣ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹ।ੈ 

ਿਵਜੰਮੇ ਬਨੱਚਆ ਂਲਈ ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ  
ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਸਾਰ ੇਨਿਜਨਮੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੰੂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹਪੇੈਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਿਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜ:ੋ 

•  ਸੰਿਰਕਮਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦ ੇਬੱਚੇ ਕਿਚੱ ਕਬਮਾਰੀ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰਿੋਣ 
ਲਈ। ਿਈ ਿਾਰ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਕਿ ਉਸਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ

•  ਕਜੰਦਗੀ ਦ ੇਪਕਹਲੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿਚੱ ਛੂਹ ਗ੍ਸਤ ਲੋਿ ਜੋ ਉਸੇ ਘਰ 
ਕਿਚੱ ਰਕਹਦੰ ੇਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰ ੇਕਜਹੜ ੇਛੂਹ ਗ੍ਸਤ ਹ ੋਸਿਦ ੇਹਨ ਤੋਂ ਰਗ਼ੋ 
ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰਿੋਣ ਲਈ

ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਿੁਸੂਚੀ
ਇਹ ਕਸਫਾਕਰਸ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਜਾਂ 
ਜੀਿਨ ਦ ੇਪਕਹਲੇ 7 ਕਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ ਹਪੇੈਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਿ ੇਦੀ ਇੱਿ 
ਿੁਰਾਿ ਕਦਤੱੀ ਜਾਿ,ੇ ਇਸਦ ੇਬਾਅਦ 6 ਹਫਕਤਆ,ਂ 4 ਮਹੀਕਨਆ ਂਅਤ ੇ6 
ਮਹੀਕਨਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਕਿਚੱ ਹਪੇੈਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਿ ੇਦੀ ਕਤਨੰ ਹਰੋ ਿੁਰਾਿਾਂ 
ਕਦਤੱੀਆ ਂਜਾਣ ।  

ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੁਰਨੱਿਆ
ਕਿਆਪਿ ਅਨੁਭਿ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਕਿ ਹਪੇੈਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਿਾਿਰਣ 
ਨਿਜਮੇੰ ਬਕੱਚਆ ਂਲਈ ਸੁਰਕੱਿਅਤ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਇਸਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਰ 
ਲੈਂਦ ੇਹਨ।  ਟੀਿ ੇਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜ ੇਪਭ੍ਾਿ ਬਹਤੁ ਹਲਿ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਇਸ ਕਿਚ ਟੀਿ ੇਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਲਾਲੀ ਅਤ ੇਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। 
ਹਪੇੈਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦ ੇਟੀਿ ੇਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁਘੰਾਉਣ ਕਿਚੱ ਿਈੋ ਰਿੁਾਿਟ 
ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਂ।ੇ 

ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਵਾ ਂਵਲੋਂ ਜਿਮੇਂ 
ਬਨੱਚਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਜਨਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਦ ੇਟੀਿ ੇਦੀ ਇੱਿ ਿੁਰਾਿ ਕਦਤੱ ੇਜਾਣ 
ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ , ਬਚੱਾ ਜੋ ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੀ ਮਾ ਂਦੀ ਿੁਿੋਂ 
ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਾਧੂ ਸੁਰਕੱਿਆ ਦਣੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦ ੇ12 ਘਕੰਟਆਂ 
ਦ ੇਅਦੰਰ ‘ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਇਮਯੂਨਗੋਲੋਬੂਕਲਨ’ ਨਾ ਂਦੀ ਦਿਾਈ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਦੀ ਸੁਰਕੱਿਆ ਲਈ 
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਿ ੇਦਾ ਿਰੋਸ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ  

ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਵਾ ਂਤੋਂ ਜਿਮੇਂ 
ਬਨੱਚਆਂ ਦੀ ਹਰੋ ਜਾਚਂ 
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਤੋਂ ਗ੍ਸਤ ਮਾ ਂਦ ੇਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਚੇੱ ਨੰੂ 
ਹਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਰੋਸ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਦ ੇ3 ਮਹੀਕਨਆ ਂਬਾਅਦ 
ਿੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾ ਸਿ ੇਕਿ ਉਹ ਸੁਰਕੱਿਅਤ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਡਾਿਟਰ 
ਨੰੂ ਕਨਊ ਸਾਊਥ ਿਲੇਜ਼ ਹਲੈਥ ਿਲੱੋਂ ਯਾਦ ਿਰਾਨ ਲਈ ਇੱਿ ਕਚੱਠੀ ਭਜੇੀ 
ਜਾਿਗੇੀ। 


