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ਇਕਜੱੁਟਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ

ਏਓਟੀਰੋਆ  ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਹਰੇਕ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਨ I

ਵਕਸੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I ਸਾਡੇ ਵਿੱਚਂੋ 

ਵਜੰਨੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਉੱਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਿਾਂਗੇ I

ਿੱਧ ਤਾਕਤ I ਿਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ I ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ I



ਇਹ ਪੁਵਸਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ  
ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ I

ਇਸ ਪੁਵਸਤਕਾ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਵਸਹਤ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ  I
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“ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਟੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਹੀ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਚੱੁਵਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਹਨ |” 

- ਡਾ.  ਵਨੱਕੀ ਟਰਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਂੇਦਰ

ਫਾਈ
ਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ



ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ I

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ I ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ ਸੰਨ 
ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ 
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਗੇ I

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 20 ਵਮੰਟ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ I

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਦਨ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ I

20



ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ 21 ਵਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ I

ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰ ਭਾਿਸਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ I

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਦੂਜੀ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤਂੋ  ਲਗਭਗ 7 ਵਦਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ I

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲ 
ਲਾਈਨ - 0800 358 5453 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ I



ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰ ਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ

ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਜੈ਼ਡੱ ਕੋਵਿਡ ਟ੍ਰ ੇ ਸਰ ਐਪ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ; ਬਲੂਟੂਥ  (Bluetooth) ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਕਰੋ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਵਛੱਕ ਨੰੂ ਢੱਕੋ

ਕੋਿੀਡ -19 ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ



ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਿਾਂਗ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਇਹ 
ਜਾਨਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਆਪ ਨੰੂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ I ਇਸ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਣਾ ਵਰਹਾ 
ਹੈ I ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨੰੂ 0800 358 5453 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ I

ਤੁਸੀ ਂਵਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਂੋ ਸੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ, ਵਸਰ 
ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

ਠੰਢਾ, ਵਗੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਆਈਸ ਪੈਕ 
ਰੱਖੋ ਵਜੱਥੇ ਟੀਕਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ I 
ਥੋੜੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ I

ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਰਗੜੋ ਜਾਂ ਮਾਲਸ 
ਨਾ ਕਰੋ I

6-24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਬਮਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜੋੜਾਂ 
ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ (ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੂਜੀ 
ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) I *

ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ I

ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋ ਵਫਨ 
ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਨਰਮਾਤਾ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ I

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਤਂੋ ਸਲਾਹ 
ਲਓ I

6-24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਬੁਰੇ ਪ੍ਭਾਿ



ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?

ਹਾਂ I ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ I

ਕੌਣ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਜਾ ਉਸ ਤਂੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ 
ਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ I ਹਾਲਾਂਵਕ, ਟੀਕਾ ਰੋਲ ਆਉਟ 
ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ  ਸਮੂਹ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੇ ਸਮਂੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ I

ਮੇਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ?

16 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਂੇ ਲਈ ਸਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲੱਬਧ 
ਹਨ ਵਕਉਕਂਵਕ ਉਹ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਸਨ |

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਕ ਮਂੈ ਫੇਰ ਿੀ 
ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ I ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ I ਜੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ I

ਕੀ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ?

ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ 
ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਿੱਚ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਲੀਵਨਕਲ ਅਤੇ 
ਵਿਵਗਆਨਕ ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਂੋ ਲੰਵਘਆ ਹੈ 
I ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਉਮਰਾਂ, ਵਲੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ 
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਿੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ I ਟੀਕਾ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ I

ਕੀ ਟੀਕਾ ਵਜੰ਼ਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ I ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾ ਵਰਹਾ;  ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਤਂੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਹੀਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ I ਟੀਕਾ ਇਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਵਮਊਨ ਮੈਮੋਰੀ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਦਂਾ ਹੈI

ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ 
ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਸੰਨ



ਕੀ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪ੍ਭਾਿਸਾਲੀ ਹੈ?

ਹਾਂ I ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਵਦਖਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾ ਕੁਝ 
ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਨਂੋ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਵਕਸਮ ਤਂੋ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਦੰਦਾ ਹੈ I

ਕੀ ਮੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 
ਮਂੈ ਐਮਐਮਆਰ (ਖ਼ਸਰਾ, ਗਮਗਲਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ) ਅਤੇ 
ਫਲੂ (ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ) ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਜ਼ਰ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਐਮਐਮਆਰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 
ਹਫਵਤਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਓ I ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ, 
ਇਹ 2 ਹਫਤੇ ਹਨ I ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤਂੋ 2 
ਹਫਵਤਆਂ ਬਾਅਦ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ I ਵਕਸੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ I

ਕੀ ਮਂੈ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਇਕੱਠ, ਚਰਚ 
ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਖੇਡਾਂ)?

ਹਾਂ I ਕੌਮੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੱਕਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 
ਹੋ I
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ਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ



ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਵਨਯੋਵਜਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰੋ I ਹੇਠ 
ਵਲਵਖਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਨਯੋਵਜਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਈਮੇਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ I

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ 
ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ I (ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ) I

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੁਵਕੰਗ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 0800 28 29 26 
(ਆਕਲਂੈਡ) ਜਾਂ 0800 237 829 (ਨੌਰਥਲਂੈਡ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵਮਲੇਗਾ I

ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਨਯੋਵਜਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ I

1

2

3

4

5

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਨਯੋਵਜਤ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ



ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

ਆਕਲਂੈਡ  -  0800 28 29 26  
ਨੌਰਥਲਂੈਡ - 0800 237 829 

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

immunisation.northernregion.health.nz
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

https://immunisation.northernregion.health.nz/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources


ਜਦਂੋ ਅਸੀ ਂਫੈਸਲਾ ਲਂੈਦੇ ਹਾਂ ਵਫਰ ਨਾ 
ਵਸਰਫ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ

ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I

ਆਓ ਵਮਲ ਕੇ ਏਓਟੀਰੋਆ ਨੰੂ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰੱਖੀਏ


