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ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ (ਫਲੂ) ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ (ਅਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ
ਮੁੜ-ਸੰਯੋਜਕ): ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

1. ਟੀਕਾ ਕਨਉਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ (ਫਲੂ) ਨੰੂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਇੱਿ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਕਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਿਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਿਾ ਕਵੱਚ 
ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿਤੂਿਰ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ। ਫਲੂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਵੀ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿੱਚੇ, 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਿੁਝ ਕਸਹਤ ਸਕਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿਮਜੋਰ 
ਪ੍ਰ ਤੀਰੱਕਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਕਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਰਾ 
ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਨਮੂਨੀਆ, ਿ੍ਰੌ ਨਿਾਈਕਟਸ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਿੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਫਲੂ ਨਾਲ 
ਸੰਿੰਕਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਕਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਜਵਂੇ ਕਿ 
ਕਦਲ ਦੀ ਕਿਮਾਰੀ, ਿਂੈਸਰ, ਜਾਂ ਸੂਗਰ, ਤਾਂ ਫਲੂ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਵਗੜ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦੀ ਵਜਹ ਤਂੋ ਿੁਿਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲਗ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਕਵੱਚ ਿਰਾਸ, 
ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ, ਿਿਾਵਟ, ਿੰਘ, ਕਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਿ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਨੱਿ ਿੰਦ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 
ਲੱਛਣ ਿਾਲਗਾਂ ਨਾਲਂੋ ਿੱਕਚਆਂ ਕਵੱਚ ਕਜਆਦਾ ਆਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਇੱਿ ਔਸਤ ਸਾਲ ਕਵੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਲੂ ਕਰਕੇ 
ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਫਲੂ ਦੀ 
ਵੈਿਸੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਿਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਲੂ ਤਂੋ ਸੰਿੰਕਧਤ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ 
ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਚਾਉਦਂੀ ਹੈ।

2. ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ

CDC ਹਰੇਿ ਫਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤਂੋ 8 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਿੁਰਾਿਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਹਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਰੇਿ ਫਲੂ ਸੀਜਨ ਲਈ ਕਸਰਫ 1 ਿੁਰਾਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਟੀਿਾਿਰਨ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਫਲੂ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਿਦਲਦੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 
ਸਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤਂੋ ਸੁਰੱਕਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਨਵੀਂ ਫਲੂ
ਵੈਿਸੀਨ ਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਿਾਰਨ 
ਿਣ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵਂੇ ਵੈਿਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਿੁਝ ਸੁਰੱਕਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ ਤਂੋ ਫਲੂ ਨਹੀ ਂਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ ਹੋਰ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

3.  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਿਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਅਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਕਅਿਤੀ:
• ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ ਦੀ ਕਪਛਲੀ ਿੁਰਾਿ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ

ਪ੍ਰ ਤੀਨਕ੍ਰ ਆ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਸੀ।
• ਗੁਏਨ-ਬਾਰੇ ਨਸੰਡਰੋਮ  (ਕਜਸ ਨੰੂ “GBS” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੱਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ 
ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਨਐਿਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੁਿਾਮ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਿੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਵੈਿਸੀਨ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਜਨ੍ਾਂ 
ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ 
ਲੈਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਮਾਰੀ ਦੇ ਠੀਿ ਹੋਣ ਤੱਿ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।

4. ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਨਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
• ਉਸ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜੱਿੇ ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਿੁਿਾਰ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ,
ਅਤੇ ਕਸਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

• ਇਨਐਿਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ (ਫਲੂ ਸਾਟ) ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਗੁਏਨ-ਿਾਰੇ
ਕਸੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜੋਿਮ ਕਵੱਚ ਿਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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ਸਿਰਫ਼ 
ਅਸਿਕਾਰਤ 
ਵਰਤਂੋ ਲਈ

42 U.S.C. § 300aa-26

8/6/2021
ਟੀਿੇ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੰਿੰਧੀ ਵੇਰਵਾ

ਅਕਿਕਰਆਸੀਲ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਿਸੀਨ 

ਛੋਟੇ ਿੱਕਚਆਂ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕਨਉਮੋਿੋਿਲ ਵੈਿਸੀਨ (PCV13) ਨਾਲ ਫਲੂ ਸਾਟ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਮਂੇ DTaP ਵੈਿਸੀਨ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਿੁਿਾਰ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੌਰਰੇ 
ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੋੜੀ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦੇ ਦੌਰਾ 
ਕਪਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਟੀਿਾਿਰਨ ਸਮੇਤ ਡਾਿਟਰੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਿਈ ਵਾਰ ਲੋਿ ਿੇਹੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਿਣ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੰਨਾਂ ਕਵੱਚ ਘੰਕਟਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ, ਵੈਿਸੀਨ ਿਰਿੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਕਰਆ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ 
ਸੱਟ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

5.  ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਨਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਿ ਵਕਅਿਤੀ ਜਕਸਨੂੰ ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਗਕਆ ਹੈ, ਿਲੀਨਕਿ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
ਉਸਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਿਕਰਕਆ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ 
ਪ੍ਰਤੀਿਕਰਕਆ (ਪਕੱਤ, ਚਕਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਕੱਚ ਮੁਸਿਲ, ਤੇਜ 
ਧੜਿਣ, ਚੱਿਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਿਮਜ਼ੋਰੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਕਿਾਈ ਦਕੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 9-1-1 
‘ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਕਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਜਕਨ੍ਹਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਕੰਤਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਿਾੱਲ ਿਰੋ।

ਵੈਿਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਕਪੋਰਟਕੰਗ ਸਕਸਟਮ (VAERS) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਿੂਲ 
ਪ੍ਰਤੀਿਕਰਕਆਵਾਂ ਦੀ ਰਕਪੋਰਟ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਿਟਰ ਇਹ ਰਕਪੋਰਟ ਦਰਜ ਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
www.vaers.hhs.gov ‘ਤੇ VAERS ਦੀ ਵੈਿੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ  
1-800-822-7967 ‘ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ। VAERS ਸਕਰਫ ਪ੍ਰਤੀਿਕਰਕਆਵਾਂ ਦੀ
ਰਕਪੋਰਟ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ VAERS ਸਟਾਫ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਕੰਦਾ ਹੈ।

6.  ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਨੈਸਨਲ ਵੈਿਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਿੰਪਨਸੇਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (VICP) ਇੱਿ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਣਾਇਆ ਗਕਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੈਿਸੀਨ 
ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਮੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਿਕਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ 
ਸੰਿੰਧ ਵਕੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਿਰਨ ਲਈ, 
VICP ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ www.hrsa.gov/vaccinecompensation 
‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-338-2382 ‘ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ।

7. ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 �ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
 �ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਿ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਹਤ ਵਕਭਾਗ ਨੂੰ ਿਾੱਲ ਿਰੋ।
 � ਵੈਿਸੀਨ ਪੈਿੇਜ ਇੰਸ੍ਰ੍ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ 
ਐਡਮਕਨਕਸਟ੍ਰੇਸਨ (FDA) ਦੀ ਵੈਿੱਸਾਈਟ 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ‘ਤੇ ਜਾਓ।

 � ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਕਜੀਜ ਿੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਕਵੈਂਸਨ (CDC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ:
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ‘ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ ਜਾਂ
-  CDC ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ www.cdc.gov/flu ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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