
 

ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਵਾਇਰਸ (JEV) 

ਿੀਕਾਕਰਨ 
 

ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਦਰੁਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਬਿਸ ਵਾਇਰਸ (JEV) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲ ਹੀ ਬਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਬਵੱਚ ਪਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੱਿਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  JEV ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  JEV ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  JEV ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  JEV ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਹਤੁ ਬ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਸਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਇਰਸ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 100 ਬਵੱਚੋਂ 1 ਬਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਨਸੇਫਲਾਈਬਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਦਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੇਫਲਾਈਬਿਸ 

ਬਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕਰੋ 

ਸਾਊਥ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਬਵੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ JEV ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਵੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ: 

☐ ਹੇਠਾਾਂ ਬਦੱਤੇ ਪੋਸਿਕੋਡਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੇ ਬਵੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ 

☐ ਬ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਨਾਾਂ ਬਵੱਚ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ 4 ਘੰਿ ੇਿਾਹਰ ਬਿਤਾਉਾਂਦੇ ਹੋ। 

ਪੋਸਿਕੋਡ ਇਲਾਕੇ ਟਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ 

ਸ਼ਟਿਰ 

ਪੋਸਿਕੋਡ ਇਲਾਕੇ ਟਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ 

ਸ਼ਟਿਰ 

ਪੋਸਿਕੋਡ ਇਲਾਕੇ ਟਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ 

ਸ਼ਟਿਰ 

5214 Goolwa (ਗੋਲਵਾ) 5320 Morgan (ਮੋਰਗਨ) 5342 Monash (ਮੋਨਾਸ਼) 

5238 Mannum (ਮੰਨ ਮ) 5321 Cadell (ਕੈਬਡਲ) 5343 Berri (ਿੇਰੀ) 

5253 Murray Bridge (ਮੁਰੇ ਬਿਰਜ) 5322 Qualco (ਕੁਆਲਕੋ) 5343 Gerard (ਜੇਰਾਰਡ) 

5254 Murray Bridge (ਮੁਰੇ ਬਿਰਜ) 5330 Waikerie (ਵਾਇਕੇਰੀ) 5344 Glossop (ਗਲੋਸੌਪ) 

5256 Milang (ਬਮਲਾਾਂਗ) 5331 Kingston-on-Murray 

(ਬਕੰਗਸਿਨ-ਆਨ-ਮੁਰੇ) 

5345 Barmera (ਿਾਰਮੇਰਾ) 

5259 Lake Alexandrina (ਲੇਕ 

ਅਲੈਗ਼ਿ਼ੈਂਡਰੀਨਾ) 

5332 Moorook (ਮ ਰ ਕ) 5346 Cobdogla (ਕੋਿਡੋਗਲਾ) 

5259 Raukkan (ਰਾਉਕਨ) 5333 Loxton (ਲੋਕਸਿਨ) 5353 Cambrai* (ਕੈਮਿਰਾਈ*) 

5260 Tailem Bend (ਿੇਲਮ ਿੈੰਡ) 5340 Paringa (ਪਬਰੰਗਾ) 5354 Swan Reach (ਸਵਾਨ 

ਰੀਚ) 

5264 Meningie (ਮੇਬਨੰਜੀ) 5341 Renmark (ਰੇਨਮਾਰਕ) 5357 Blanchetown 

(ਿਲ਼ੈਂਚਿਾਊਨ) 

* ਬਸਰਫ਼ Ridley Road/Halfway House Road (ਬਰਡਲੇ ਰੋਡ/ਹਾਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰੋਡ) ਦੇ ਪ ਰਿ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕ ੇਸਮੇਤ ਪਰ Sedan (ਸੇਡਾਨ) ਅਤੇ Cambrai 

(ਕੈਮਿਰਾਈ) ਦੇ ਇਲਾਬਕਆਾਂ ਸਮੇਤ। 

Finniss (ਬਫੰਬਨੱਸ), Naipa (ਨਾਈਪਾ), Mulgundawa (ਮਲੁਗੰੁਡਾਵਾ) ਅਤੇ Lake Plains (ਲੇਕ ਪਲੇਨ਼ਿ) ਬਵੱਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਅਬਜਹੀ ਜਗ੍ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੈਿਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਓ 

www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine  

JEV ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤ ੇਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਿੋਰੇਸ ਸਿਰੇਿ ਿਾਪ ਆਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪ ਰਿੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਵੱਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੀਬਕਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ JEV ਵੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

