ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
PENDJABI / PUNJABI

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਤੋ ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰ ਤੀਬੰ ਧਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਢਿੱ ਲ ਤੋ ਂ ਲਾਭ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਂ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ)। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਹੁ ਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲੱ ਗ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇ ਂ-ਜਿਵੇ ਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇ ਸ ਘਟਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਮਾਸਕਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱ ਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਖਮ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਸੈ ਟਿੰ ਗ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ
(ਇਕੱ ਠਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ)

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋ ਟੇ ਸਮੂਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਉਦਾਹਰਣ, ਛੋ ਟਾ ਪਰਿਵਾਰਕ BBQ, ਦੋ ਸਤਾਂ /ਪਰਿਵਾਰ
ਨਾਲ ਕੈ ਂ ਪ�ਿੰਗ, ਝੀਲ ਵਿੱ ਚ ਤੈ ਰਾਕੀ, ਜੱ ਫੀ ਪਾਉਣਾ

ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ , ਦੋ ਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਡਿਨਰ,
ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਖੇ ਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇ ਖਣਾ, ਜੱ ਫੀ ਪਾਉਣਾ

ਕਈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ, ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਖੇ ਡ ਖੇ ਡਣਾ,
ਦੋ ਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਣਾ, ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਊਟਡੋ ਰ
ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਆਊਟਡੋ ਰ ਵਿਆਹ

ਕਈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ, ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋ ਹ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ
ਇੰ ਡ�ੋ ਰ ਪਾਰਟੀ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਫਿਟਨੈ ਸ ਫਸਿਲਟੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ
ਜਾਂ
ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਇਆ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ , ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਕੌ ਨਸਰਟ, ਆਯੋ ਜਿਤ
ਖੇ ਡ ਸਮਾਰੋ ਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ

(ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ)

ਕੋ ਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਕੋ ਈ
ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੈ

ਕੋ ਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ
ਚੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਹਰ
ਕੋ ਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੈ , ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ
ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕੋ ਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹੁ ਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ
ਜੋ ਖਮ ਹੈ

ਕੋ ਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇੱ ਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ
ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱ ਖੋ

ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਹੈ , ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱ ਖੋ

ਇੱ ਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ
ਇੰ ਡ�ੋ ਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋ ਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ
ਲੋ ਕਕਰੀਬੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ
ਸਿਰਫ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿੱ ਥੇ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਣ ਜੋ ਸਥਾਨਕ
ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਹੈ , ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ । ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਜੋ ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਡ�ੋ ਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਚੰ ਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਿਵੇ ਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਣੇ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਛਿੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜੋ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਇਆ ਹੋ ਵੇ।

