
 

 

ਖਸਰਾ 
ਖਸਰਾ ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ ਅਤ ੇਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕ੍ਰਮਮਤ ਮਵਅਕ੍ਤੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮਛਿੱਕ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਸਰੇ ਦਾ 
ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਫੈਲ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਵਗਦਾ ਨਿੱ ਕ੍ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਕ੍ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਲਾਲ ਧਿੱਫੜ ਮਜਹੜੇ ਮਚਹਰ,ੇ ਗਰਦਨ, ਹਿੱਥਾਾਂ ਅਤ ੇਲਿੱਤਾਾਂ ਤੇ ਮਨਕ੍ਲਦੇ ਹਨ। 

 
ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ, ਹਣੁ ਕ੍ਨੇੈਡਾ ਮਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਮਕ੍, ਖਸਰਾ ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਦਜੇੂ ਮਹਿੱਮਸਆਾਂ 
ਮਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਮਬਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਕੈ੍ਨੇਡਾ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਮਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ। ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕ੍ਾ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਮੂਜਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਮਖਆ ਕ੍ਰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹ।ੋ ਖਸਰਾ, 
ਕੰ੍ਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰਬੂੈਲਾ (ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.) ਵੈਕ੍ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਰਟੁੀਨ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਦੇ ਮਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫਤ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਮੁਲਾਕ੍ਾਤ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਕ੍ਸੇ ਅਮਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜਿੱਥੇ ਖਸਰਾ ਆਮ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਟਰਵੈਲ 
ਹੈਲਥ ਕ੍ਲੀਮਨਕ੍ ਰਾਹੀ ਾਂ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਕ੍ਰਵਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਲੀਮਨਕ੍ ਦਾ ਪਤਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, HealthLink BC 

ਡਾਇਰੈਕ੍ਟੀ ਵਖੇੋ। 
 

ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਮਦਿੱਤੇ ਮਲੰਕ੍ਾਾਂ ਤੇ ਕ੍ਮਲਿੱਕ੍ ਕ੍ਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ੍ਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ 8-1-1 ਤੇ 
ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ। 
 

ਖਸਰ ੇਬਾਰ ੇਆਮ ਸਵਾਲ 

ਖਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁ੍ਝ ਆਮ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰੋ। ਜਾਣ ੋਮਕ੍ ਇਹ ਮਕ੍ਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹ,ੈ ਚਪੇਟ ਮਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕ੍ੰਨਾ ਮਚਰ ਬਾਅਦ 
ਲਿੱਛਣ ਮਦਖਾਈ ਮਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮਕ੍ਹੜੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਮਖਆਲ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਮਕ੍ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕ੍ੀ ਕ੍ਰ 
ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ੍ ਭੋਜਣ ਅਤ ੇਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਾਂਝੇ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕ੍ਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਵਸ਼ ੇ

ਖਸਰਾ 

ਜਾਣ ੋਮਕ੍ ਖਸਰਾ ਮਕ੍ਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਕ੍ੀ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕ੍ਰ ੋਮਕ੍ ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ੍ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਸਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕ੍ੀ 
ਕ੍ਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮੂਜਆਾਂ ਨੰੂ ਖਸਰਾ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਕ੍ਵੇਂ ਰੋਮਕ੍ਆ ਜਾਵੇ। 
 ਖਸਰਾ (HealthLinkBC File #14b) 

 ਖਸਰਾ (ਰਬੇੁਲਾ) 
 ਖਸਰ ੇਦ ੇਧਿੱਫ਼ੜ 

 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/measles-faq
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw198187
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zm2622


ਖਸਰ ੇਦੇ ਟੀਕ੍ੇ 
ਉਹ ਟੀਕ੍ ੇਜੋ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਰਟੁੀਨ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਦਾ ਮਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕ੍ਾ ਕ੍ਦੋਂ ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁ੍ਝ ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਹਾਮਸਲ ਕ੍ਰੋ। 
  ਖਸਰਾ, ਕੰ੍ਨ ਪੇੜਾ, ਰਬੂੈਲਾ (ਐਮਐਮਆਰ) ਵੈਕ੍ਸੀਨ (HealthLinkBC File #14a) 

  ਖਸਰਾ, ਕੰ੍ਨ ਪੇੜੇ, ਰਬੂੈਲਾ ਅਤ ੇਵੇਰੀਸੇਲਾ (ਐਮਐਮਆਰਵੀ) ਵਕੈ੍ਸੀਨ  (HealthLinkBC File #14e) 

ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ 

ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਅਤ ੇਕ੍ਦੇ-ਕ੍ਦੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਮਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ੍ਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਮੂਜਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਮਖਆ ਕ੍ਰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ। ਮਬਰਮਟਸ਼ 
ਕ੍ੋਲੰਬੀਆ ਮਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਮਸਹਤ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਤ ੇਜਾ ਕੇ੍ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲੈ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮਬਹਤਰ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਅਨੁਭਵ (HealthLinkBC File #50e) 

 ਬੀ.ਸੀ. ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਸਾਰਣੀ  
 ਬਚਪਨ ਮਵਿੱਚ ਲਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕ੍ ੇਸੁਰਿੱਮਖਅਤ ਹਨ (HealthLinkBC File #50c) 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਦੇ ਲਾਭ (HealthLinkBC File #50b) 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤ ੇਟੀਕ੍ ੇ (HealthLinkBC File #50a) 

ਟਰੇਵਲ ਹੈਲਥ 
ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ੍ ਅਮਹਮ ਮਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਬਰਮਟਸ਼ ਕ੍ੋਲੰਬੀਆ ਮਵਿੱਚ 
ਸਾਡੀ  ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਮਸਹਤ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ੍ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲੈ ਸਕ੍ਦੇ ਹ।ੋ ਕ੍ੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕ੍ਰਨ ਲਿੱ ਮਗਆਾਂ 
ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, ਮਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ ੇਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: 
 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਮਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ (HealthLinkBC File #41a) 
 ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ 
 ਬਾਲਗਾਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਨ (HealthLinkBC File #41c) 
 ਬਿੱਮਚਆਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕ੍ਰਨਾ (HealthLinkBC File #41d) 
 ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਨੋਮਟਸ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ 

ਕੁ੍ਝ ਮਸਹਤ ਅਮਧਕ੍ਾਰੀ ਖਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਵਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਠੇਾਾਂ ਮਦਿੱਤੇ ਮਲੰਕ੍ ਵੇਖ।ੋ 
 ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਮਰਟੀ: ਖਸਰਾ 
 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ  (Fraser Health) 

o ਖਸਰਾ 
o ਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਮਤਆਾਂ ਲਈ ਖਸਰੇ ਬਾਰ ੇਚੇਤਾਵਨੀ – ਵੈਨਕੂ੍ਵਰ ਕ੍ੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਖਸਰਾ ਫਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

 ਅੰਦਰਨੂੀ ਮਸਹਤ: ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ੍ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਅਿੱਪਟ ੂਡੇਟ ਹ ੈ 
 ਆਈਲੈਂਡ ਮਸਹਤ: ਖਸਰਾ 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14e-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7636
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41d-p.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/measles
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/measles#.XGxC8aJKhhE
https://www.fraserhealth.ca/employees/medical-health-officer-updates/measles-alert-to-health-care-providers-vancouver-coastal-health-measles-outbreak#.XToCKPJKiUl
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Make%20Sure%20Measles%20Immunizations%20are%20Up%20To%20Date.pdf
https://www.islandhealth.ca/health-alerts/health-alerts/measles-cases-vancouver-bc-washington-state


hYlQilMkbIsI PwielW dy hor iviSAW vwsqy, www.HealthLinkBC.ca/healthfiles qy jW Awpxy sQwnk pbilk hYlQ Xuint kol jwE[bI. sI. 
iv~c ishq sMbMDI nOn-AYmrjYNsI jwxkwrI Aqy slwh leI, www.HealthLinkBC.ca  qy jwE jW 8-1-1 (tol PRI) qy Pon kro[bihry Aqy a`ucw 
suxn vwilAW dI shwieqw vwsqy, 7-1-1 qy Pon kro[ bynqI krn qy 130 qoN v~D BwSwvW iv~c Anuvwd syvwvW auplbD hn[ 

 ਵੈਨਕੂ੍ਵਰ ਕ੍ੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 
o ਖਸਰਾ 
o VCH ਮਵਚ ਖਸਰਾ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ੍ ਜਨਤਕ੍ ਮਸਹਤ ਇਕ੍ਾਈ, ਕ੍ਮਮਊਮਨਟੀ ਹਲੈਥ ਸੈਂਟਰ, ਪਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ੇਅਰ ਹਮੋ, ਡਾਕ੍ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਯਾਤਰਾ 
ਮਸਹਤ ਕ੍ਲੀਮਨਕ੍ਾਾਂ ਅਤ ੇਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ (5 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਵਅਕ੍ਤੀਆਾਂ ਲਈ) ਤੋਂ ਖਸਰੇ ਦੀ ਵੈਕ੍ਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰ 
ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। 
ImmunizeBC ਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ੍ੀ ਹੈਲਥ ਯੂਮਨਟ ਪਤਾ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਵਕੈ੍ਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ  
ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਲੀਮਨਕ੍ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ੍ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕ੍ਰ ਲਵ ੋਤਾਾਂ ਮਕ੍ ਪਤਾ ਲਿੱਗ ਸਕ੍ ੇਮਕ੍ 
ਵੈਕ੍ਸੀਨ ਸਟਾਕ੍ ਮਵਚ ਹੈ।  

ਉਪਯਗੋੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਾਂ 

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਡਜ਼ੀਜ਼ ਕ੍ੰਟਰੋਲ (ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ) 

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਡਜ਼ੀਜ਼ ਕ੍ਟੰਰੋਲ (ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ) ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਿੱਕ੍ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ੍ ਮਸਹਤ 
ਮਵਿੱਚ ਮਨਗਰਾਨੀ, ਖੋਜ, ਰੋਕ੍ਥਾਮ ਅਤ ੇਮਸ਼ਵਰੇ ਦਆੁਰਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤ ੇਕ੍ੌਮੀ ਲੀਡਰਮਸ਼ਪ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਸਹਤ 'ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪੀਮੜਤ ਲੋਕ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਮਸਿੱਧੇ ਮਨਦਾਨ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਖਸਰੇ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਦੇ 
ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਮਦਿੱਤੇ ਮਲੰਕ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਮਲਿੱਕ੍ ਕ੍ਰੋ। 
 ਖਸਰਾ 
 ਮਬਰਮਟਸ਼ ਕ੍ੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਖਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ 
 ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਨ 

ImmunizeBC 

ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ ਬੀਸੀ ਮਬਰਮਟਸ਼ ਕ੍ਲੰੋਬੀਆ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਮਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਮਵਅਕ੍ਤੀਆਾਂ, ਪਮਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ ਕੇ੍ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਨਾਲ-ਰੋਕ੍ਥਾਮ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣਾਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਬਾਰ ੇਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣ ੋਮਕ੍ ਉਨਾ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਕ੍ਉ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ ਇਨੰਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਕ੍ਉ ਾਂ ਹ?ੈ 
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ਪਬਮਲਕ੍ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ਼ ਕ੍ੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ੍ ਮਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ੈਨੇਡਾ) (ਪੀਐਚਏਸੀ) 

ਕ੍ੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕ੍ੌਮੀ ਮਸਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ, ਸਿੱਟਾਾਂ ਅਤ ੇਛੂਤ ਦੀਆਾਂ 
ਮਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਰੋਕ੍ਥਾਮ ਅਤ ੇਮਨਯੰਮਤਰਤ ਕ੍ਰਨ ਅਤ ੇਜਨਤਕ੍ ਮਸਹਤ ਸੰਕ੍ਟਕ੍ਾਲ ਵੇਲੇ ਮਤਆਰ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਲਈ ਮਜੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ ਖਸਰੇ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, ਮਕ੍ ਇਹ ਮਕ੍ਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ੍ਵੇਂ ਰੋਮਕ੍ਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹ,ੈ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦਿੱਤੇ 
ਮਲੰਕ੍ ਤੇ ਕ੍ਮਲਕ੍ ਕ੍ਰੋ। 
 ਖਸਰਾ 
 
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਫਰਵਰੀ 25, 2019 
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http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
https://immunizebc.ca/measles
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