
ਗਰਭਾਵਸਥਾ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਹੈਲਥ 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ਆਸਟਰੇਲੀਅਿ ਇਮੂਿਾਈਜੇਸ਼ਿ ਰਨਜਸਟਰ  
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/
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ਆਸਟਰੇਲੀਅਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਨਵਭਾਗ 
https://beta.health.gov.au/health-topics/immunisation                 

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਦਾ ਗਰਭ ਦਰੋਾਿ ਕਾਲੀ 
ਖਾਸਂੀ ਟੀਕਾਕਰਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤ ੇ
ਜਨਮ ਦਣੇ ਤਕੱ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤ ੇਬਚਾਉ
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ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਇਮੂਿਾਈਜੇਸ਼ਿ ਸੂਚੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਇਮਨੂਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਚੂੀ ਨੂੰ  ਦਖੇਣ ਲਈ ਨਨਊ ਸਾਊਥ 
ਵਲੇਜ਼ ਹਲੈਥ ਵਬੈਸਾਈਟ ਉਤੱ ੇਜਾੳ: www.health.nsw.gov.au/schedule             

ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੱਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਚਾਉ
ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸਰੁਨੱਖਆ ਹ।ੈ ‘ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ  ਬਚਾਓ’ ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਨਵਚੱ ਨਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਟੀਕ ੇਸਮੇਂ ਤ ੇਨਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ।

 
ਐਪ ਨੂੰ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘‘Save The Date To Vaccinate’ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾਉ: 
www.health.nsw.gov.au/immunisation 

ਅਡਲਟ ਵਕੈਸੀਿੇਸ਼ਿ ਨਰਕਾਰਡ ਫ਼ਾਰਮ
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਕੈਸੀਨ ਐਡਨਮਨਨਸਟਰਸ਼ੇਨ ਰੀਕਾਰਡ ਫ਼ਾਰਮ  ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਉਪਰ 
www.health.nsw.gov.au/recordvaccines ਨਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਲੱਗੇ ਹਏੋ 
ਰਗੋਾਂ ਨਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਨੱਖਆ ਦ ੇਟੀਨਕਆਂ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਰਖੱਣ ਨਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਮੇਰਾ ਨਿਜੀ ਸੇਹਤ ਨਰਕਾਰਡ 
(ਿੀਲੀ ਨਕਤਾਬ ਜਾ ਂBlue Book)
ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਲੀ 
ਨਕਤਾਬ ਜਾਂ ਬਨਲਊ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਸਰੀਰਕ 
ਸਰੁਨੱਖਆ ਟੀਕ ੇਡਾਕਟਰ/ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਰਕੇ ਨਨਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਉ।

Punjabi

http://www.health.nsw.gov.au/recordvaccines


ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਨਯਨਮਤ ਟੀਕ ੇਲੱਗਵਾਉਣਾ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਧੱ ਦ ੇਰਹ ੇਹ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਰੌਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ 
ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕਾਲੀ ਖ਼ਾਸਂੀ ਨਵਰਧੋੀ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਪਨਹਲਾ ਰਗ਼ੋ ਨਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਨੱਖਆ ਟੀਕਾ, ਹਪੈੇਟਾਈਟੱਸ ਬੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਹ ੈਅਤ ੇਅਗਲੇਰੀ ਸਚੂੀ ਦ ੇਰਗ਼ੋ ਨਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ 
ਸਰੁਨੱਖਆ ਟੀਕ ੇਦਣੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 6 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹ।ੈ

ਹਪੈੇਟਾਈਟੱਸ ਬੀ ਦੀ ਛੂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਜਨਮੇਂ ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਹਪੈੇਟਾਈਟੱਸ ਬੀ ਕਰੋਸ 
ਦ ੇਪਰੂਨ ਹਣੋ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਨਆਂ ਉਪਰਤੰ ਇਕੱ ਖ਼ੂਨ ਦ ੇਪਰੀਖ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਉਹ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਹਨ। ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਹਲੈਥ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਇਕੱ ਯਾਦਦਹਾਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭਨੇਜਆ ਜਾਵਗੇਾ।

ਹਪੈੇਟਾਈਨਟਸ ਬੀ (B)

ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਿਪੈੇਟਾਈਹਟਸ ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈ
ਹਕਉਹਂਕ ਇਿ ਜਨਮ ਦਰੌਾਨ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਬਮਾਰੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਹਕਸੇ ਮਾਿਰ ਨੰੂ ਹਮਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ ੈਅਤ ੇਅਤ ੇਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ 12 
ਘੰਹਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦ ੋਟੀਕ ੇਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿਏੋਗੀ । ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹਬਨਾ,ਂ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚੇ 
ਹਵਚ ਗੰਭੀਰ ਿਪੈੇਟਾਈਹਟਸ ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ 
ਹਸਿਤ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਿ ੋਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਕ ੇਹਜਗਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਹਜਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।

ਕਾਲੀ ਖ਼ਾਸਂੀ (ਪਰਟਨੂਸ਼ਸ)
ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ28ਵੇਂ 
ਿਫ਼ਤ ੇਹਵਚੱ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈ(20-32 ਿਫਹਤਆਂ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਕਦ ੇਵੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ)ੈ 
ਅਤ ੇਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿ ੋਸਕ ੇ(20 ਿਫਹਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਉਨ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ੈਹਜਨ੍ਾਂ ਹਵਚੱ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਣੇ ਦ ੇਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ ਇਿ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰਹੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗੇੀ ਹਕਉਹਂਕ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹਵਚੱ ਿੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਰੌਾਨ 
ਮਾਂ ਅਤ ੇਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਿੋਾਂ ਲਈ ਸੁਰਹੱਖਅਤ ਿਨ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤ ੇਕਈੋ ਦੂਸਰ ੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਖ਼ੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦ ੋਿਫਤ ੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਹੱਖਆ ਟੀਕ ੇਲੱਗਵਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਜੇਕਰ ਉਿਨਾਂ ਹਪਛਲੇ 
10 ਸਾਲਾਂ ਹਵਚੱ ਕਾਲੀ ਖ਼ਾਸਂੀ ਹਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਹੱਖਆ ਟੀਕ ੇਦ ੇਤਤੱ ਨਿੀ ਲਏ ਿਏੋ ਿਣੋ।

ਫਲੂਅ (ਇਿਫਲੂਐਜਂਾ)
ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਵਚੱ ਫਲੂਅ ਬੀਮਾਰੀ ਗ਼ੰਭੀਰ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ ੈਹਜਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਕੀ 
ਦਰਦਾਂ ਅਤ ੇਿਰੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਵਚੱ ਵਾਧਾ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਰੌਾਨ ਫਲੂਅ ਹਵਰਧੋੀ 
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਹੱਖਆ ਟੀਕਾ ਲੱਗਵਾਉਣਾ ਸੁਰਹੱਖਅਤ ਅਤ ੇਅਸਰਦਾਇਕ ਿ ੈਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਫਲੂਅ ਹਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ 
ਸੁਰਹੱਖਆ ਟੀਕ ੇਦ ੇਤਤੱ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿ ੈਅਤ ੇਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 
ਹਵਚੱ ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦਰੌਾਨ ਸੁਰਹੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦ ੇਉਸ ਸਮੇਂ 
ਤਕੱ ਦ ੇਸਾਰ ੇਟੀਕ ੇਲਗਵਾਏ ਹਏੋ ਹਣੋ ਨਕਉ ਂਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਨੱਖਆ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਚਲੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦ ੇਪਨਹਲੇ 
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਨਵਚੱ ਸਰੁਨੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗੇੀ। ਕੁਝੱ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾਂ 
ਹੀ ਉਤਮ ਹ।ੈ ਇਕੱ ਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦ ੇਨਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੁਨੱਖਅਤ 
ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ਸਰਾ, ਮੰਪਜ਼ ਅਤ ੇਰਬੂੇਲਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ) 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਰੋਾਨ ਖ਼ਸਰਾ, ਮੰਪਜ਼ ਜਾਂ ਰਬੂੇਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਹਠੇ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭਪਾਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗ਼ੰਭੀਰ 
ਜਨਮ ਤਰੁਟੱੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਗ਼ੋਾਂ 
ਨਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਨੱਖਆ ਲਈ ਟੀਕ ੇਲੱਗਵਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈਨਕ ਤੁਸੀਂ 
ਰਗ਼ੋਾਂ ਨਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਨੱਖਆ ਟੀਕ ੇਲੱਗਵਾਣ ਤੋਂ 28 ਨਦਿਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕੱ ਗਰਭ 
ਧਾਰਿ ਿਾਂ ਕਰ।ੋ 

ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁਦੰ ੇਹੋ

ਇਿ ਜਰਰੂੀ ਿ ੈਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰਕ 
ਸੁਰਹੱਖਆ ਦ ੇਟੀਕ ੇਲੱਗਵਾਉਣ ਹਵਚੱ ਅੱਪ 
ਟ ੂਡਟੇ ਭਾਵ ਉਹਚੱਤ ਿਵੋ ੋਹਕਉਹਂਕ ਤੁਿਾਡੀ 
ਰਗੋਾਂ ਹਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਹੱਖਆ ਸ਼ਕਤੀ 
ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਲੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਵਰੇੀਸੈਲਾ (ਨਚਕਿਪੌਕਸ)  
ਭਾਵ ਚੇਚਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਰੌਾਨ 
ਨਚਕਨਪੌਕਸ ਜਾਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਪਕੜ ਹਠੇ 
ਆ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਵਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 
ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਨਦਿਾਂ 
ਤਕੱ ਗਰਭ ਧਾਰਿ ਿਾਂ ਕਰ।ੋ


