
 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 

ਜਾਓ: COVIDVaccineWA.org ਜ� DOH.WA.GOV/Coronavirus 

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-800-525-0127, ਿਫਰ ਦਬਾਓ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

Washington ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਡੇਟਾ ਿਦਖਾਉਦਂਾ 

ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਵਾਇਰਸ ਤ� ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਨਵ� ਪ�ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠਲੇ ਚਾਰਟ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ: 

ਮੁਢਲੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਲਗਵਾਇਆ 
ਿਗਆ ਟੀਕਾ  

ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ 
ਉਮਰ 

ਆਖਰੀ ਮੁਢਲੀ ਖੁਰਾਕ (ਜੇ ਲਾਗੂ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ) 

ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਦਾ 
ਅੰਤਰਾਲ 

ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

Pfizer-BioNTech ≥ 12 ਸਾਲ ≥ 5 ਮਹੀਨੇ 1 

Moderna ≥ 18 ਸਾਲ ≥ 5 ਮਹੀਨੇ 1 

Janssen ≥ 18 ਸਾਲ  ≥ 2 ਮਹੀਨੇ 1 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।  ਕਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੂਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਉਤੇੱ ਿਨਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਦੇਂ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਂਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ 

ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਪ ਰਾਹੀ ਂਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ:  

• ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1-800-525-0127 ਜਾਂ  

1-888-856-5816 ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਿਫਰ # ਦਬਾਓ।  ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ! 

• ਖੁਦ ਨੰੂ ਕਾਉਟਂੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋ, ਜੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

Department of Health (DOH, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਵੱਲ�  ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ੇਿਲੰਕ: 

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: covid.vaccine@doh.wa.gov 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ 

Department of Health (DOH, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਨੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਿਵੱਚ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। DOH 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵ ੇ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) Washington ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ39 ਕਾਉਟਂੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਿਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਢਲੇ ਪ�ਤੀਰੱਿਖਆ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ (1-800-525-0127 ਜਾਂ 1-888-856-5816 ਡਾਇਲ ਕਰੋ) 'ਤੇ 

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax


DOH 821-169 March 2022 Punjabi 
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਜ� �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 

ਗਾਹਕ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay)) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

ਕਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ # ਦਬਾ ਕੇ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ  

ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤ� ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ 

ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਨ ਜਾਂ ਿਕਤ ੇਜਾਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।  

• ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤ� ਪੀੜਤ ਹਨ।   
• ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆ ਂਤ� ਪੀੜਤ ਹਨ। 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦੇਣਾ, ਿਸਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਜਹ ੇਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਦੇ 

ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਉਥੇੱ ਕੋਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
• ਉਥੇੱ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
• ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਪ�ਦਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਜਨਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।  ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਹੁੰਚ 

ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਔਖੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰੂ-ਦਰੁਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਦਂੀਆਂ 

ਹਨ। 

ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਿਖਅਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵਖੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ 

ਸੇਵਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੱ ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ।  

ਪ�ਤੀਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀ ਂਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਉਹ Washington ਿਵੱਚ ਿਕਤ ੇਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ। 

ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤ� ਇਆਵਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਰਸ ਟੀਮਾਂ ਿਸਰਫ ਕੋਿਵਡ-19 ਪ�ਤੀਰੱਿਖਆ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।  ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤ� 

ਖੂਨ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ।  

ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਿਸਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਸਪਾਤਲ 

ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਸਰਵ ੇਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ 

ਟੀਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਬੇਨਤੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

DOH ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ 

ਹੈ।  ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪ�ਤੀਰੱਿਖਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ DOH ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਣਗੇ।  

ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਫਤਰ DOH ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਪ�ਤੀਰੱਿਖਆ ਟੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ-ਅਧਾਿਰਤ ਕੋਿਵਡ-19 

ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। 


