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ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੌ ਣ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ, ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਲਿਾਂ
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋਣਿੇ।ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਖਲਕ ਫੂੰ ਡਾਂ (NRPF) ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਇਸ
ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਾ ਖਰਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਾਨਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS), ਕਲੀਖਨਕਲ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੇਿਾ, ਜੋ ਖਕ ਵੱ ਡੇ ਪ੍ੱ ਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਖਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਢਾਪ੍ੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਮਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਖਰਤ ਹਨ।ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੂੰ ਭੀਰ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ:
•
•
•

55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ (ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਹਤ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ ਹਨ)
ਮੌਜਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱ ਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ COPD, ਅਸਿਮਾ, ਖਦਲ ਦੀਆਂ

•
•
•
•

ਖਿਮਾਰੀਆਂ, ਿੁਰਦੇ ਜਾਂ ਖਜਿਰ ਦੀ ਖਿਮਾਰੀ, ਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਸਹਤ ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ)
ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਘਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹਣ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਖਸਹਤ ਅੇਤ ਸਮਾਖਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ
ਖਸੱ ਿਣ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਅਯੋਿਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਭੱ ਤੇ ਲਈ ਯੋਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ

ਯ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਿਾਲਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ:ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ:ਿਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਵੇਲਜ਼:ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ,
ਤਾਂ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਿਾ।

ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ:ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਅਪ੍ਰਤੀਆਂ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਟੀਕਾ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ?
2

ਇਸ ਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ, ਹੋਰ ਸਿਤ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਿਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ:
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਹਤ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਖਸਆ ਹੈ, ਖਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਿੂੰ ਭੀਰ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਭ-ਅਵਸਿਾ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟੀਖਕਆਂ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਖਵਤ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਕੋਵੀਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਕਰਨਿੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲਿਾਤ
ਕਰੋ।ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਖਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਿਾਰੇ ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਿੇ।
ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਵੇਲਜ਼:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਪ੍ਛਲੀ ਿੁਰਾਕ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਿਰੀ ਦੀ ਿੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਖਸਸ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖਜਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਯਨੋਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. (HIV) ਦੀ ਲਾਿ (CD4 ਦੀ ਖਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖਿਨਾਂ) ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਨ ਜੂੰ ਮਣ ਜਾਂ ਖ਼ਨ ਵਖਹਣ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਾਇਆ ਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਖਹੱ ਸੇ ਖਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰਪ੍ ਖਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਖਹਲਾ
ਟੀਕਾ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਖਤੂੰ ਨ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਖਤਆਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਿੇਿਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਡ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿੁਰਾਕ ਖਕਸੇ ਵੱ ਿਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਿਵਾਉਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇਿਾ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਖਕਸਮ
ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ, ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਦੀ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ ਯ.ਕੇ. ਖਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਾਲਿਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਧ
ਹੋਣਿੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ (ਜੀ.ਪ੍ੀ.) ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਸੌਿਾ ਹੈ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇਿਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ
(NHS) ਨੂੰਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਿ (ਉਮਰ ਜਾਂ ਕਲੀਖਨਕਲ ਸਖਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਖਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ
ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱ ਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਇੱ ਕ ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼, ਖਵੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਿਰੇਸਨ
ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ, ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਾਨਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ
ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਵੇਲਜ਼, ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (NHS) ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੇ
ਨੇੜ੍ੇ ਇੱ ਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਨਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀਜ਼ ਖਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਨਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ
ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਿੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਿੀ, ਖਜੱ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹੋ।
ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪ੍ਵੇਿਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਿਾਈ ਮਰੀਜ਼ (ਇੱ ਕ ਅਸਿਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ) ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ਵਕਸੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ?
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ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਿਤ, ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਖਿਤੀ
ਦਾ ਸਿਤ, ਜਾਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਨੂੰਿਰ, ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਭਆਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਖਦੱ ਤੇ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੂੰ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡਨੇ ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ ਖਵੱ ਚ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲੇ ਕਾਰਡ
ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਦੇ ਖਰਸੈਪ੍ਸਖਨਸਟ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਖਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਚੈਖਰਟੀਜ, ਫਡਿੈਂਕ,

•

ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਨਕ ਹੈਲਿਵਾਚ ਜਾਂ ਖਵਸ਼ਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੀਲਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰਨੇ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੂੰ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:“ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ
ਜਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਿਾ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ

•

ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਿ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨਖਵੱ ਚ ਖਕਹਾ ਖਿਆ ਹੈ ਖਕ “ਜੇਕਰ
ਖਿਰਖਟਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਇੂੰਿਲੈਂ ਡ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲਐਡ
ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼, ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਖਚਤ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਅਖਭਆਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਖਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 0300 311 2233 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਹੈਲਿ ਿੋਰਡ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ 0808 1647 686 (ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਨੂੰਿਰ) 'ਤੇ ਵੀ ਖਵਸਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਾਈ (ਪ੍ੱ ਕੀ) ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਅਖਭਆਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਾਈ (ਪ੍ੱ ਕਾ) ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਸਿਾਈ ਪ੍ਤੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਖਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਡੇਅ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖਭਆਸ ਖਿਨਾਂ ਖਕਸੇ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੂੰ ਲੋ ੜ੍ ਪ੍ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨਾਲ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ ਖਵੱ ਚ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਖਰਹਾਇਸ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਇੱ ਕ ਹੋਟਲ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਰਹਾਇਸ ਦਾ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖਕਉਂਖਕ ਤੁਸੀਂ ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੀਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਪ੍ਨਾਹ (ਸਰਣ) ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਖਰਹਾਇਸ ਖਵੱ ਚ

ਹੋ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਖਰਹਾਇਸੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
0808 8010 503 (ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਨੂੰਿਰ) 'ਤੇ ਿੱ ਲਿਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਖਕ ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖਰਹਾਇਸ 'ਤੇ ਮਵ ਕਰਨ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਵ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵੀਂ ਖਰਹਾਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਖਦੱ ਤੇ ਿਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਨਾਲ ਖਲਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ ਸਕੇ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਖਕਸਮ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੁਵਕੰ ਗ
ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਿੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
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•
•
•

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ (ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ ਹਨ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ COPD, ਦਮਾ, ਖਦਲ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾਰੀਆਂ, ਿੁਰਦੇ ਜਾਂ ਖਜਿਰ ਦੀ ਖਿਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ

•
•
•

ਖਸਹਤ ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ) ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਯੋਿ ਫਰੂੰ ਟਲਾਈਨ ਹੈਲਿ ਵਰਕਰ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਯੋਿ ਫਰੂੰ ਟਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਖਸੱ ਿਣ ਦੀ ਅਯੋਿਤਾ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਭੱ ਤੇ ਲਈ ਯੋਿ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖਵਿੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।।

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਿੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸੱ ਦਾ ਪ੍ੱ ਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਿ।ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿੱ ਲ ਦੀ

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਤਖਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੇਲਜ਼
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ ਖਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ
ਪ੍ੱ ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰ ਗਰਵਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੱ ਚ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਖਵਭਾਿ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ
ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ।ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਖਟੂੰ ਿ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਿੁੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਖਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਖਟੂੰ ਿ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਤ ਨਹੀਂ, ਖਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਤੋਂ ਖਿਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਖਮਤੀ, ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ
ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਖਵਭਾਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਦਾ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੈਰ-ਭੁਿਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਦੇ ਿਰਖਚਆਂ ਦੀ
ਖਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਖਸਹਤ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
ਅਖਜਹੀਆਂ ਸਖਿਤੀਆਂ ਖਵੱ ਚ ਖਜੱ ਿੇ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁਖਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਖਵਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ?

ਯ.ਕੇ. ਖਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਖਕਆਂ ਨੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਰੈਿਲੇ ਟਰੀ ਏਜੂੰ ਸੀ (MHRA) ਦੁਆਰਾ
ਖਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਿੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿਤ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਖਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਿੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੂੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. (MHRA) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ 50,000 ਲੋ ਕਾਂ ਖਵਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਖਕਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਵੱ ਿਵੱ ਿ ਨਸਲੀ ਖਪ੍ਛੋਕੜ੍ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 18-84 ਖਵਚਕਾਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟੀਕੇ ਲਿਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਵੀ
ਅਖਧਐਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿਾ ਖਕ ਉਹ ਲਾਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖਵਸਾਣ ਨੂੰ ਦਖਜਆਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਿੱ ਖਚਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਖਕੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱ ਕ, ਲੱਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂੰ ਭੀਰ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਐਲਰਜੀ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ, ਦੀਆਂ ਖਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਿਹੁਤ ਘੱ ਟ
ਖਮਲੀਆਂ ਹਨ।ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪ੍ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ।
ਯ.ਕੇ. ਖਵੱ ਚ ਮਨਜ਼ਰ ਟੀਖਕਆਂ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਿ:ੋ
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•

GOV.UK:Pfizer/BioNTech vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)

•

GOV.UK:Oxford/AstraZeneca vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)

•

GOV.UK:Moderna vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)

ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਚੂੰ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।ਇੱ ਕ ਅਖਜਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਖਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਖਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ
ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ:

•

ਸਮਾਖਜਕ ਦਰੀਆਂ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਮਾਰਿ-ਦਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ

•

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਖਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਜੱ ਿੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਖਹਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2-3 ਖਦਨਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ:
•
•
•
•
•
•

ਿਾਂਹ 'ਤੇ ਸਈ ਲੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਿਕਾਵਟ ਮਖਹਸਸ ਕਰਨਾ
ਖਸਰ ਦਰਦ
ਦਰਦ ਮਖਹਸਸ ਹੋਣਾ
ਖਿਮਾਰ ਮਖਹਸਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖਿਮਾਰ ਹੋਣਾ
ਿਰਮੀ ਜਾਂ ਿੁਖ਼ਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ੍ ਪ੍ਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ-ਖਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਜੋ 48 ਘੂੰ ਖਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਖਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਿੂੰ ਘ ਅਤੇ ਸੁਿੂੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜ੍ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਖਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਖਵਿੜ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 48 ਘੂੰ ਖਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਚੂੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਮੇਂ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨੂੰਿਰ ਹੈ)।ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ “yes” ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਲਰਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਲਰਜੀ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਿੂੰ ਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ
ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਖਸਸ ਸਮੇਤ) ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:
•
•

ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਪ੍ਛਲੀ ਿੁਰਾਕ
ਟੀਕੇ ਖਵਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਿਰੀ

ਿੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਂ ਿਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਮੂੰ ਟਾਂ ਖਵੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀ

ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱ ਠਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਕਸੇ ਸੱ ਕੀ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਖਵਡ-19 ਦੇ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਖਕਆਂ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਸ ਉਤਪ੍ਾਦ ਜਾਂ ਅੂੰ ਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
ਖਿਰਖਟਸ ਇਸਲਾਖਮਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂ ਸਲ ਇਹ ਖਸਫ਼ਾਖਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਿੋਖਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਖਕਹਾ ਹੈ ਖਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਖਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਖਤਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਿ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਵਸ਼ਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰ:ਕਲੀਖਨਕ ਅਤੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੀ ਅਨੁਵਾਖਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਿਰਖਟਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ:ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ
6

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਇੂੰ ਿਲੈਂ ਡ:ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ-19) ਦਾ ਟੀਕਾ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ-19) ਦਾ ਟੀਕਾ
ਪ੍ਿਖਲਕ ਹੈਲਿ ਵੇਲਜ਼:ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
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