COVID-19 ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ/ MyIR Mobile ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?

Vax Card (ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ) ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੀ
ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ CDC (ਰੋਗ ਰਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ) ਕਾਰਡ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਗੁਆ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੌਜਦ ਹਨ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਖ)ੋ ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਹੁੱ ਤਵ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰਦਿੱ ਤੇ ਹਨ:

•
•
•
•
•

ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਰਰਕਾਰਡ/CDC COVID-19 ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ
ਵਾਰ ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਸਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Immunization Information System) ਰਪ੍ਰੂੰ ਟਆਉਟ
MyIR (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਰਵਿੱ ਚ) ਰਪ੍ਰੂੰ ਟਆਉਟ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਾਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਸਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ)
My IR ਮੋਬ੍ਾਈਲ (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਰਵਿੱ ਚ) COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਕਾਰਡ ਰਪ੍ਰੂੰ ਟਆਉਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਖੁਿੱ ਦ ਦਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਉਪ੍ਰ ਸਚੀਬ੍ਿੱ ਧ MyIR ਸਰਰਵਸ ਪ੍ੋਰਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਮਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਰਕਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੂੰ ਨੋ ਰਜਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ

ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪ੍ੀ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਪ੍ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਮੀਨੇ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪ੍ਰ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ), ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ।

ਆਪ੍ਣੇ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਭਾ ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱ ਿੇ ਕਰਲਿੱਕ ਕਰੋ: (ਵਰਤਮਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ।)
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਕਉਂ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਇਹ ਰਦਖਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ

ਰਵਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

ਵਾਰ ੂੰ ਗਟਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਭਿੱ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ
ਰਵਿੱ ਚ ਛੋਟ, ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਰਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਨਾ ਰਮਰਲਆ ਹੋਵੇ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ
COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ ਨੂੰ www.MyIRMobile.com (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਰਵਿੱ ਚ) ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਕਾਉਂਟ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਗੂੰ ਮ ਹੋ ਰਗਆ ਹੋਵ?ੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਗੁੂੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ www.MyIRMobile.com (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਰਵਿੱ ਚ) ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MyIR Mobile ਕੀ ਹੈ?

MyIR Mobile ਇੂੰ ਟਰਨੈ ਟ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ www.MyIRMobile.com (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ ਰਕ MyIR Mobile ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾ ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਭਾ ਾ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਾਧ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਫਤਰ (Office of Immunization and Child

Profile) ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 360-236-3595 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ waiisrecords@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਦਾ COVID-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਰਰਕਾਰਡ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਂ?

ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ CDC ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੰ ਗਾ ਰਵਚਾਰ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ
ਹੀ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਉੱਪ੍ਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਦਾ CDC ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਲ ਰੋਗ ਰਵਰਗਆਨੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ। ਤੁਸੀਂ www.MyIRMobile.com (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਰਵਿੱ ਚ) ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਰਵਾਰਕ ਖਾਤਾ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਵਿੱ ਚ ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ MyIR Mobile ‘ਤੇ ਰਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰਕਰਪ੍ਾ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ CDC ਵੈਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਰਰਕਾਰਡ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੋ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਰਕਾਰਡ ਰਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ)?

ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਰਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
wa.MyIR.net (ਰਸਰਫ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਰਵਿੱ ਚ) ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਉਂਟ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾ ਾ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਾਧ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਫਤਰ (Office of Immunization and Child Profile) ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 360-236-3595 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ
waiisrecords@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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