
ਮੈਨੰੂ ਨਹੀੀਂ ਪਤਾ।ਮੈਨੰੂ ਨਹੀੀਂ ਪਤਾ।

ਮ ੈਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀਾਂ।ਮ ੈਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀਾਂ।

ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:
 ✓ ਆਮ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਪਛਲੇ 
ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

 ✓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵਲਆ ਹੀ,ੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 
ਫੈਸਲਾ ਵਕਵੇਂ ਵਲਆ ਹੀੈ। 

 ✓ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ।
 ✓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਹੀੋ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ 
ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਹੀੈ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

 ✓ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਕੀ ਉਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀੁੰ ਦੇ ਹੀਨ ਵਕ ਪਵਰਵਾਰ ਜਾਂ ਹੀੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਹੱੀਸਾ ਬਣਨ।

ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:
 ✓ ਆਮ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਪਛਲੇ ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

 ✓ ਜੇ ਤੁਹੀਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੀੋ ਵਜਹੀੇ ਹੀੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ 
ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

 ✓ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਦਰ 
ਕਰੋ।

 ✓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਹੀੋ। 
ਵਜੱਥੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਹੀੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰੋ।

ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:
 ✓ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

 ✓ ਜੇ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦੇ ਹੀੋਣ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ 
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਵਕ ਉਹੀ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਵਕੱਥੇ 
ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੀਨ।

 ✓ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਹੀੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੀੁੰ ਚ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ  
ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਗਾਈਡਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਗਾਈਡ
ਤੁਹੀਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੀੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀੋ ਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ ਹੀੇਠਾਾਂ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇਹੀਨਾਂ ਵਵਚਾਰ 
ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਮਲੇਗਾ।

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ੈਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ੈਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ। 
ਮੈਨੰੂ ਹੀੋਰ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕ ੇਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ੇਹੀ।ੋਮੈਨੰੂ ਹੀੋਰ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕ ੇਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ੇਹੀ।ੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਹੀਨਾਂ ਕਦਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹੀਤ ਕਰੋ:ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਹੀਨਾਂ ਕਦਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹੀਤ ਕਰੋ:
 ✓ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੀੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਉਹੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਦਓ।

 ✓ ਜੇ ਉਹੀ ਅਵਜਹੀਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਵਹੀਜ ਮਵਹੀਸੂਸ ਕਰਦੇ 
ਹੀਨ, ਤਾਂ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀਾਇਤਾ ਕਰਨ।

ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ੈਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ੈਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱੀਤਵਪੂਰਨ ਹੀ।ੈਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱੀਤਵਪੂਰਨ ਹੀ।ੈ

ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹੀਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੀਾਂ: ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹੀਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੀਾਂ: 
ਵਕਹੀੜੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਕਹੀੜੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 

ਰੋਕ ਰਹੀੀਆਂ ਹੀਨ?ਰੋਕ ਰਹੀੀਆਂ ਹੀਨ?

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਵਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹੀਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਵਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹੀਾਡਾ 
ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾਂ। ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾਂ। ਨਾ 
ਕਵਹੀਣਾ ਤੁਹੀਾਡਾ ਹੱੀਕ ਹੀ।ੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਵਹੀਣਾ ਤੁਹੀਾਡਾ ਹੱੀਕ ਹੀ।ੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ ਤੁਹੀਾਡੇ ਕੋਈ ਹੀੋਰ ਵੀ ਵਵਚਾਰ ਹੀਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਵਬਨਾਂ ਤੁਹੀਾਡੇ ਕੋਈ ਹੀੋਰ ਵੀ ਵਵਚਾਰ ਹੀਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਤੁਹੀਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਖੁਸ਼ੀ ਹੀੋਵੇਗੀ।ਬਾਰੇ ਤੁਹੀਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਖੁਸ਼ੀ ਹੀੋਵੇਗੀ।

ਮਨੰੂੈ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀੁੰਦਾ/ਚਾਹੀੁੰਦੀ ਹੀਾਂ।ਮਨੰੂੈ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀੁੰਦਾ/ਚਾਹੀੁੰਦੀ ਹੀਾਂ।

ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁੀਦਾ/ਚਾਹੰੁੀਦੀ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁੀਦਾ/ਚਾਹੰੁੀਦੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਚਆ ਹੀੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਚਆ ਹੀੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ 
ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀੀਂ?ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀੀਂ?

ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਤੁਹੀਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹੀਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀਨਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱ ਛੋ।ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱ ਛੋ।

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਓਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਓ

ਹੀਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਹੀਾਂ, ਮੈਨੰੂ 
ਇੱਹੀ ਇੱਹੀ 

ਲੱਗੇਗਾ।ਲੱਗੇਗਾ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ,ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀੈ Washington State Department of Health 
(ਵਾਵਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਵਸਹੀਤ ਵਵਭਾਗ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ CovidVaccineWA.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Department of Health ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਕ,ੇ ਵਫਰ # ਦਬਾਓ। (ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।)

http://CovidVaccineWA.org


ਆਮ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹੀਰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਆਮ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹੀਰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਉਹੀਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ੈਜਾਂ ਵਕਸ ੇਹੀੋਰ ਉਹੀਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ੈਜਾਂ ਵਕਸ ੇਹੀੋਰ 
ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਵਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹੀਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ।ੈਵਕਸਮ ਦੇ ਵਵਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹੀਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ।ੈ
“ਮੈਨੰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੀ ੈਵਕ ਤੁਹੀਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਹੀੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਭਆਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਹੀਾਡਾ ਅਨੁਭਵ 
ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਪਦਾ ਹੀ।ੈ" ਉਹੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੀੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਵਹੀਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ: “ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਟੀਕਾ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋੀਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਜੋ਼ਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ,ੈ ਪਰ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੀ।ੈ ਮੈਂ 
ਵਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁੀਦਾ/ਚਾਹੰੁੀਦੀ ਹੀਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ/ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।"

ਉਹੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀਨ ਵਕ ਅਤੀਤ ਵਵੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀਨ ਵਕ ਅਤੀਤ ਵਵੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਅਵਭਆਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਵਭਆਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
“ਤੁਸੀਂ ਵਬਲਕੁਲ ਸਹੀੀ ਹੀ।ੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਤਹੀਾਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀੀਦਾ 
ਹੀ।ੈ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਹੀਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਵਭਆਸ ਕੀਤੇ ਹੀਨ। ਕੋਵਵਡ-19 
ਟੀਕ ੇਦੀ ਬਹੀੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀੀ ਹੀ।ੈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੀਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਟੀਕੇ 
ਅਤੇ ਟੀਕ ੇਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹੀਾਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁੀਦਾ/ਚਾਹੰੁੀਦੀ ਹੀਾਂ ਵਕ ਇਹੀ 
ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਹੀੀ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗੇ।”

ਉਹੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹੀਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈੀ ਵਕ ਜੇ ਉਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋੀ ਸਕਦੇ ਹੀਨ ਤਾਂ ਉਹੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹੀਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈੀ ਵਕ ਜੇ ਉਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋੀ ਸਕਦੇ ਹੀਨ ਤਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀੀਂ ਰਵਹੀ ਜਾਂਦਾ।ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀੀਂ ਰਵਹੀ ਜਾਂਦਾ।
“ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹੀਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੀੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀ,ੈ ਟੀਕ ੇਨੰੂ 
ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਹੀਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਹੀ ੈਅਤੇ ਇਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵਜਹੀਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ੇਹੀਨ।ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੀੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 

ਵਬਮਾਰ ਹੋੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਵਫਰ ਵੀ ਟੀਕ ੇਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਹੀੋਵੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹੀਾਡੇ ਗੰਭੀਰ 
ਵਬਮਾਰ ਹੀੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਰਫ਼ ਹੀਲਕਾ ਵਬਮਾਰ ਹੀੋਣ ਦੀ ਹੀੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਵਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ।ੈ" 

ਉਹੀ ਵਸਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀਨ।ਉਹੀ ਵਸਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀਨ।
“ਤੁਸੀਂ ਸਹੀੀ ਹੀ,ੋ ਇਸ ਵਵੱਚ ਵਸਆਸਤ ਆ ਗਈ ਹੀ।ੈ ਅਖੀਰਕਾਰ, ਇਹੀ ਤੁਹੀਾਡੀ ਵਸਹੀਤ ਅਤੇ ਤੁਹੀਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਵਸਹੀਤ ਬਾਰੇ ਹੀੀ ਹੀ।ੈ ਟੀਕ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰ ਹੋੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੀੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੀਨ। ”

ਉਹੀਨਾਂ ਨੇ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈੀ ਵਕ ਉਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦੇ।ਉਹੀਨਾਂ ਨੇ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈੀ ਵਕ ਉਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦੇ।
“ਮੈਂ ਤੁਹੀਾਡੀ ਵਝਜਕ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹੀਾਂ, ਪਰ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਹੀਨ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੇ ਵਕਸ ੇਵੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਨਹੀੀਂ ਛੱਵਡਆ ਹੀ।ੈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹੀਲਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਜਾਂਚ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਦਹੀਾਵਕਆਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਵੱਚ 12 
ਵਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹੀਨ।"

ਉਹੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਵਕਹੀੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਵਕਹੀੜੇ ਸਰੋਤਾਂ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ
“ਇੱਥੇ ਬਹੀੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੀ।ੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ੋਜਾਂਦਾ ਹੀ ੈਵਕ ਵਕਹੀੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੱਥ 
ਸਹੀੀ ਹੀਨ ਅਤੇ ਵਕਹੀੜੇ ਸਹੀੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀਨ। (ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਹੀੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੀ,ੋ ਉਦਾਹੀਰਨ 
ਲਈ: “ਮੈਂ ਵਸਹੀਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ Department of Health, ਅਤੇ Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, ਰੋਗ ਵਨੰਯਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੀ।ੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ 
ਹੀਾਂ ਵਕ ਇਹੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ੈਜੋ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹੀਨ।” ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ 
ਲਈ, ਹੀੇਠਾਾਂ ਵੇਖੋ।)

ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਦਾਹੀਰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਦਾਹੀਰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਇਸਦ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਵਕਹੀੜ ੇਹੀ ੋਸਕਦ ੇਹੀਨ? ਇਸਦ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਵਕਹੀੜ ੇਹੀ ੋਸਕਦ ੇਹੀਨ? 
(ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੀੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।) “ਦੂਜੇ ਟੀਵਕਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀਨ ਬਾਂਹੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਵਸਰ ਦਰਦ/ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਹੀਲਕ ੇਹੀੀ ਹੀੁੰ ਦੇ ਹੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਠਾੀਕ ਹੀ ੋਜਾਂਦੇ ਹੀਨ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੀ ੋਸਕਦੇ 
ਹੀਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੀਨ ਵਕ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹੀਾ ਹੀ।ੈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੀ ੋਜਾਂਦੇ ਹੀਨ। ਕੋਵਵਡ-19 ਹੀੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਟੀਕ ੇਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਨ।”  

ਕੀ ਟੀਕ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੀਨ? ਕੀ ਉਹੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੀ?ੈਕੀ ਟੀਕ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੀਨ? ਕੀ ਉਹੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੀ?ੈ
"ਹੀਾਂ, ਇਹੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੀਨ। Food and Drug Administration (FDA, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਨੇ ਬਹੀੁਤ ਸਾਰੇ 
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀਨਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਨੰੂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ 
ਹੀ।ੈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਵਹੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ੈਵਕ ਇਹੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀਨ। Pfizer ਅਤੇ 
Moderna ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 30% ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਲੋਕ 
ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਵਵਅਸਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। Johnson & Johnson ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ/ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ 
ਮੂਲ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਵਵਅਸਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। Novavax ਟੀਕ ੇਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ, 19% ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਵਕਸ ੇਵੀ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀਨਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਂ 
ਵਕਸ ੇਵੀ ਹੋੀਰ ਸਮੂਹੀ ਵਵੱਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੇੀਗਾ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੇੀਗਾ? 
"ਹੀਾਂ। 6 ਮਹੀੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਟੀਕ ੇਉਪਲਬਧ ਹੀਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ੇਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹੀਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਨੰੂ ਟੀਕ ੇਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ।ੈ ਤੁਹੀਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ 
ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੀੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੀ,ੈ ਉਹੀਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋੀਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੀ,ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੀ ੋਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹੀਨਾਂ ਦੇ 
ਹੀਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੀੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੀ ੈਅਤੇ ਉਹੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀੋਣ ਦੇ 
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੀੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਵੱਚ Vaccinating Youth (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਣ) ਸੰਬੰਧੀ ਵਲੰਕ ਵੇਖੋ।”

ਕੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ mRNA ਟੀਕ ੇਤੁਹੀਾਡੇ DNA ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦੰਦੇ ਹੀਨ? ਟੀਕ ੇਵਵੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੰੁੀਦਾ ਹੈੀ?ਕੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ mRNA ਟੀਕ ੇਤੁਹੀਾਡੇ DNA ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦੰਦੇ ਹੀਨ? ਟੀਕ ੇਵਵੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੰੁੀਦਾ ਹੈੀ?
“ਨਹੀੀਂ। ਟੀਕ ੇਵਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤੁਹੀਾਡੇ DNA ਨੰੂ ਨਹੀੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਨਹੀੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀਨ। ਟੀਕੇ 
ਵਵੱਚ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਬਹੀਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਬੀ, ਲੂਣ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ, ਮੈਸੇਂਜਰ RNA (mRNA) ਸ਼ਾਮਲ ਹੀੁੰ ਦੇ ਹੀਨ। ਟੀਕ ੇਵਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੀਨ ਅਤੇ 
ਟੀਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀੁੰ ਦੇ ਹੀਨ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਸੈੱਲ (ਭਰੂਣ ਸੈੱਲਾਂ 
ਸਮੇਤ), ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ, ਸੂਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਲੈਟੇਕਸ, ਧਾਤਾਂ, ਟਰੈਵਕੰਗ ਵਡਵਾਈਸ, 
ਜਾਂ ਰੱਵਖਅਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੀਂ ਹੀੁੰ ਦੇ ਹੀਨ। ਇਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਆਂਵਡਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀੀਂ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵੱਚ ਆਂਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀੀਂ ਹੀੁੰ ਦਾ।"

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੀ ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ?ੈਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੀ ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ?ੈ
“ਨਹੀੀਂ। ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਹੀੀਂ ਹੀੋਵੇਗਾ। ਟੀਕ ੇਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਇਹੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹੀਨ ਵਕ 
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ।ੈ”

ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵਹੰੀਦੀ ਹੀ ੈਅਤੇ ਕੀ ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵਹੰੀਦੀ ਹੀ ੈਅਤੇ ਕੀ ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ 
ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੀ?ੈਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੀ?ੈ
"ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕ ੇਤੋਂ ਵਮਲੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੀ,ੈ ਪਰ ਟੀਕ ੇਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, 
ਹੀਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਹੀੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ੇਹੀਨ। ਹੀੁਣ ਨਵੀਨਤਮ 
ਬੂਸਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੀਨ ਵਜਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਟਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੀ।ੈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 
ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, CDC ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ੈਵਕ ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਗ ਹੀੋਣ ਉਹੀਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ 
ਮੁੱ ਖ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨਤਮ ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਵਹੀਣਾ ਚਾਹੀੀਦਾ ਹੀ।ੈ ਟੀਕ ੇਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 
ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੀੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।"

ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹੀਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਵਲਆ ਹੀ ੈਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀੀਦਾ ਹੀ?ੈਜੇ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹੀਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਵਲਆ ਹੀ ੈਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀੀਦਾ ਹੀ?ੈ
“ਜੇ ਤੁਹੀਾਨੰੂ Moderna, Johnson & Johnson (Janssen), ਜਾਂ Pfize ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹੀਾਨੰੂ 
ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ ਜੇ ਤੁਹੀਾਨੰੂ Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Sinopharm, Serum 
Institute of India, Janssen ਜਾਂ Moderna {World Health Organization (ਵਵਸ਼ਵ ਵਸਹੀਤ ਸੰਗਠਾਨ) ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਵਾਵਨਤ ਟੀਕ}ੇ ਦੇ ਦੋ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਵੱਚੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੀੀ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੀ ੈਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 
ਅਵਜਹੀਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੀ ੈਜੋ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਨਹੀੀਂ ਹੀ,ੈ ਤਾਂ CDC ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ੈਵਕ ਤੁਸੀਂ FDA ਦੁਆਰਾ 
ਅਵਧਕਾਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਵਨਤ ਟੀਕਾ (Moderna, Janssen, Novavax, ਜਾਂ Pfizer) ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਕਰਵਾਓ। Pfizer, Moderna ਅਤੇ Novavax ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹੀਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੀਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹੀਨ। ਆਪਣੀ 
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੀੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ COVID Booster ਵਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।"

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?
"ਨਹੀੀਂ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹੀਾਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਵਰਕ ਹੀੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ੈਵਕ 
ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸ ੇਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵਥਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀੋਰ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ ਕੁਝ ਟੀਕ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੀਨ, ਪਰ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਦੇਣ 
ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ ਤੁਹੀਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਵਰਕ ਹੀੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ ਵਸਹੀਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਕਸ ੇਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀੀਂ ਪੱੁਛਣਗੇ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਵਹੀਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੀੋਵੇਗੀ। Department of Health ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ੈਵਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਓ।” (Washington 
Solidarity Immigrant Network’s COVID Vaccine Know Your Rights ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਹੇੀਠਾਾਂ ਵੇਖੋ)

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀਾਂ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੀਾਂ?ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀਾਂ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੀਾਂ?
“ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜੋ਼ਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ੈਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਉਹੀਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ੈਜੋ ਯੋਗ ਹੀਨ, ਸਮੇਤ ਉਹੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀਨ, ਦੱੁਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀਨ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀੋਣ 
ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀੀਆਂ ਹੀਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਹੀਾਲ ਹੀੀ ਵਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ 
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀ।ੈ ਅਵਜਹੀਾ ਨਹੀੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਕੋਵਵਡ-19 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੀੋਣ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਵਸਆ ਆਈ ਹੀੋਵ।ੇ ਅਸਲ ਵਵੱਚ, ਕੁਝ ਅਵਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹੀਨ ਵਕ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਵਾਇਆ ਹੀ,ੈ ਉਹੀ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੱੁਧ ਰਾਹੀੀਂ 
ਵੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੀਨ।

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮਤੇ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਡੈੀਕਲ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹੀਨ। ਹੀਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/covidboosterdoh.wa.gov/covidbooster
ਹੀੋਰ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/covidvaccine/faqdoh.wa.gov/covidvaccine/faq

ਸਰੋਤਸਰੋਤ
 » ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰਲ {National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants, University 

of Minnesota (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ, ਵਮਨੇਸੋਟਾ 
ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ)} (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)

 » ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 101 ਵੈੱਬੀਨਾਰ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 101 ਵੈੱਬੀਨਾਰ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants, 
University of Minnesota) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)

 » ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਅਵਧਕਾਰ ਜਾਣ ੋਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਅਵਧਕਾਰ ਜਾਣ ੋ{(Washington Solidarity Immigrant Network 
(ਵਾਵਸੰ਼ਗਟਨ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ)} (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)

 » ਵਸਹੀਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਚਰਚਾ ਗਾਈਡ: mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਲਈਵਸਹੀਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਚਰਚਾ ਗਾਈਡ: mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ {Washington 
State Department of Health (DOH, ਵਾਵਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਵਸਹੀਤ ਵਵਭਾਗ)} (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)

 » ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ (DOH)
 » ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਸਰੋਤ (DOH) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)
 » ਵਸਹੀਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਹੀਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (DOH) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)
 » ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹੀਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾਵਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹੀਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ (DOH)
 » ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ   (DOH) (ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ)
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