ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਕੋਿਵਡ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ (COVID Vax Card) ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ:
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜਦ� ਤੁਸ� COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਇੱ ਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ (a

vaccination card) ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੋ! ਤੁਸ� ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਿਜਵ�
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਿਵੰ ਗ ਲਾਈਸੰ ਸ ਜ� ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਿਸਰਫ
ਂ ਰ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ: ਇਹ ਇੱ ਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ,
ਇੱ ਕ ਸ਼ਿਡਊਲ ਰੀਮਾਈਡ

ਿਕਸੇ ਸਮਾਗਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜ� ਇਹ ਵੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸੰ ਭਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਡੋਜ� ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ
ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਲਈ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ

ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ, ਛੋਟ�, ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ� ਜ� ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟ। ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੰ ਭਾਲ

ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ।

ਇੱ ਥੇ ਕੁੱ ਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਦੀ
ਵਰਤ�-ਸੰ ਭਾਲ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•

ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡੋਜ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਿਡਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ

ਫੋਟੋਆਂ ਿਖੱ ਚ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱ ਕ ਐਲਬਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ� ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਇੱ ਕ

•

•
•

ਟੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਸਕੋ।

ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇੱ ਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ।

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵ� ਜ� ਗੁਆ ਦੇਵ�!

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ

#vaccinateWA ਜ� #wadoh ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਡਜੀਟਲ ਸਿਟੱ ਕਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ

•

(ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ)! @WADeptHealth ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ।

ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਮੀਨ�ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਮੀਨ�ਟ

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ (ਰੋਗ
ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕ�ਦਰ) CDC ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱ ਖਕੇ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ ਜ� ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤ� ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ! ਤੁਸ� ਆਪਣੇ

COVID-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਬੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। MyIR ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱ ਲ� ਇੱ ਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,

www.MyIRMobile.com ਜਾਂ wa.MyIR.net ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ MyIR ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੈਟ ਅਪ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਿਤਆਰ ਹੈ!

*ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ MyIR ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਜ�ਚ ਤੁਰੰਤ ਨਹ� ਹੋ

ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ,

ਤੁਸ� ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੋਗ ਪ�ਤੀਰੋਧਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਦਫ਼ਤਰ (Ofﬁce of Immunization and Child Proﬁle) ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 360-236-3595
'ਤੇ waiisrecords@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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