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ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੌਣ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਖੋਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ, ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ ਇੂੰਿਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਾਲਿਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋਣਿ।ੇਇਸ ਖਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਿਖਲਕ ਫੂੰਡਾਂ (NRPF) ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਾ ਖਰਹਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖਵੱਚ, ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਾਨਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਵੱਚ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS), ਕਲੀਖਨਕਲ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੇਿਾ, ਜੋ ਖਕ ਵੱਡੇ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਖਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਢਾਪੇ੍ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਖਰਤ ਹਨ।ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਖਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ: 

• 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ (ਖਜੂੰਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਹਤ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਹਨ) 

• ਮੌਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ COPD, ਅਸਿਮਾ, ਖਦਲ ਦੀਆਂ 

ਖਿਮਾਰੀਆਂ, ਿੁਰਦੇ ਜਾਂ ਖਜਿਰ ਦੀ ਖਿਮਾਰੀ, ਸ਼ ਿਰ ਅਤੇ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਸਹਤ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ) 
• ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਘਰਾਂ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

• ਖਸਹਤ ਅੇਤ ਸਮਾਖਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 

• ਖਸੱਿਣ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਅਯੋਿਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

• ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  

ਯ .ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰ ੇਿਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪੇ੍ਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇੂੰਿਲੈਂਡ:ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹ ੋ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ:ਿਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ 

ਵੇਲਜ਼:ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ।ੋਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੇਿਾ। 

ਇੂੰਿਲੈਂਡ:ਕੋਵੀਡ-19 ਦ ੇਟੀਕ ੇਸੂੰਿੂੰ ਧੀ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਅਪ੍ ਰਤੀਆਂ ਿਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹੋ 

ਕੀ ਟੀਕਾ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
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ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇ੍ਸਕਸ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ, ਹੋਰ ਸਿ ਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਿਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਸਚੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖਸਹਤ ਸੂੰਿੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਖਸਆ ਹੈ, ਖਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਿੂੰਭੀਰ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਭ-ਅਵਸਿਾ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟੀਖਕਆਂ ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਖਵਤ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  
ਕੋਵੀਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਕਰਨਿੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਪੇ੍ਸੇਵਰ ਨਾਲ ਿੱਲਿਾਤ 

ਕਰ।ੋਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਖਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਿਾਰੇ ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਿ।ੇ 

ਇੂੰਿਲੈਂਡ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ੋ 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹੋ 

ਵੇਲਜ਼:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਖਪ੍ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦ ੇਵੀ ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਪ੍ਛਲੀ ਿੁਰਾਕ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਿੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਖਸਸ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਖਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਯ ਨੋਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. (HIV) ਦੀ ਲਾਿ (CD4 ਦੀ ਖਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖਿਨਾਂ) ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ ਨ ਜੂੰਮਣ ਜਾਂ ਖ਼ ਨ ਵਖਹਣ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਾਇਆ ਖਿਆ ਹੈ। 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਸਾਰ ੇਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਖਹੱਸੇ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਖਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਖਹਲਾ 
ਟੀਕਾ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਖਤੂੰਨ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਖਤਆਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦ ਜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਿੇਿਾ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਡ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਦ ਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿੁਰਾਕ ਖਕਸੇ ਵੱਿਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਿਵਾਉਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇਿਾ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਖਕਸਮ 

ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ, ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਦੀ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ ਯ .ਕੇ. ਖਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਾਲਿਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ 

ਹੋਣਿ।ੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ (ਜੀ.ਪ੍ੀ.) ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣਾ ਸੌਿਾ ਹੈ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇਿਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ 

(NHS) ਨੂੰ ਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਿ (ਉਮਰ ਜਾਂ ਕਲੀਖਨਕਲ ਸਖਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਖਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ 

ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇੱਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਇੱਕ ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।ਇੂੰਿਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼, ਖਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਿਰੇਸਨ 

ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ, ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸਿਾਨਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ੇਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ 

ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇੂੰਿਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵੇਲਜ਼, ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (NHS) ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੇ 

ਨੇੜੇ੍ ਇੱਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਸਿਾਨਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨ ੂੰ  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀਜ਼ ਖਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਨਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ 

ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉੱਿੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਿੀ, ਖਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪ੍ਵੇਿਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਨ ੂੰ  ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਿਾਈ ਮਰੀਜ਼ (ਇੱਕ ਅਸਿਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ) ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਇਸਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਨ ੂੰ  ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ? 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.england.nhs.uk/publication/primary-medical-care-policy-and-guidance-manual-pgm/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/media/1838/bma-refugee-and-asylum-seeker-health-resource-june-19.pdf
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx?s=GPSurgeries
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ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਿ ਤ, ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਿ ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਖਿਤੀ 
ਦਾ ਸਿ ਤ, ਜਾਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਨੂੰ ਿਰ, ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਭਆਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਖਦੱਤੇ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੂੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਰਜਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਰੋਤ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਇੂੰਿਲੈਂਡਨੇ ਇੂੰਿਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲੇ ਕਾਰਡ 

ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਦੇ ਖਰਸੈਪ੍ਸਖਨਸਟ ਨ ੂੰ  ਕਾਰਡ ਖਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਚੈਖਰਟੀਜ, ਫ ਡਿੈਂਕ, 

ਆਪ੍ਣ ੇਸਿਾਨਕ ਹੈਲਿਵਾਚ ਜਾਂ ਖਵਸ਼ਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੀਲਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨ ੂੰ  ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:“ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ 

ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਿ ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਖਵੱਚ ਅਸਮਰੱਿਾ ਨ ੂੰ  ਖਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਿ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 

• ਖਿਰਖਟਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਇੂੰਿਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲਐਡਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨਖਵੱਚ ਖਕਹਾ ਖਿਆ ਹੈ ਖਕ “ਜਕੇਰ 

ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼, ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਖਚਤ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 

ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਅਖਭਆਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੂੰਿਲੈਂਡ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ 0300 311 2233 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਹੈਲਿ ਿੋਰਡ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ 

ਲਈ ਮਰੀਜ਼ 0808 1647 686 (ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰ) 'ਤ ੇਵੀ ਖਵਸਵ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਾਈ (ਪੱ੍ਕੀ) ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਅਖਭਆਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਾਈ (ਪੱ੍ਕਾ) ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਿਾਈ ਪ੍ਤੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ੋਖਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੇਅ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖਭਆਸ ਖਿਨਾਂ ਖਕਸੇ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਪ੍ਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨਾਲ)। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਲੈਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਟੁਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਖਰਹਾਇਸ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਖਵੱਚ ਪ੍ਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖਕਸ ੇਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਰਹਾਇਸ ਦਾ ਪ੍ਤ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪ੍ਤੇ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖਕਉਂਖਕ ਤੁਸੀਂ ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦੀਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਪ੍ਨਾਹ (ਸਰਣ) ਸੂੰਿੂੰ ਧੀ ਖਰਹਾਇਸ ਖਵੱਚ 

ਹੋ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਖਰਹਾਇਸੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

0808 8010 503 (ਮਫੁ਼ਤ ਫਨੋ ਨੂੰ ਿਰ) 'ਤੇ ਿੱਲਿਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਖਕ ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਖਰਹਾਇਸ 'ਤ ੇਮ ਵ ਕਰਨ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮ ਵ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ 
ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਖਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵੀਂ ਖਰਹਾਇਸ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦ ਜੀ ਿੁਰਾਕ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਖਦੱਤੇ ਿਏ ਛਟੋੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਦ ਜੀ ਮਲੁਾਕਾਤ 'ਤ ੇ

ਇਸਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਖਲਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ ਸਕੇ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਖਕਸਮ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ 

ਇੂੰਿਲੈਂਡ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਿ  ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਿੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ (ਖਜੂੰਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਹਨ) 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ COPD, ਦਮਾ, ਖਦਲ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾਰੀਆਂ, ਿੁਰਦੇ ਜਾਂ ਖਜਿਰ ਦੀ ਖਿਮਾਰੀ, ਸ ਿਰ ਅਤੇ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਖਸਹਤ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ) ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। 
• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਿ ਫਰੂੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਿ ਵਰਕਰ ਹੋ 

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਿ ਫਰੂੰਟਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੋ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਖਸੱਿਣ ਦੀ ਅਯੋਿਤਾ ਹੈ 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://gov.wales/nhs-wales-health-boards-and-trusts#:~:text=Contents-,Overview,Taf%20Morgannwg%20University%20Health%20Board
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
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• ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਿ ਹੋ 

ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖਵਿੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ 
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਿੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱ੍ਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਿੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ 
ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਤਖਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਖਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਵੇਲਜ਼ 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਦੁਆਰਾ ਖਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ 
ਪੱ੍ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਗਰਵਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੱਚ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਖਵਭਾਿ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ 
ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ।ਇਸ ਖਵੱਚ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਖਟੂੰਿ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਹੀਂ ਖਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੁਝ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਖਟੂੰਿ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਖਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਤੋਂ ਖਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਵੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਖਮਤੀ, ਿਰਖਹ ਦਫ਼ਤਰ 

ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਖਵਭਾਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦਾ ਇਮੀਿਰੇਸਨ ਸਖਿਤੀ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੈਰ-ਭੁਿਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਦੇ ਿਰਖਚਆਂ ਦੀ 
ਖਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਖਸਹਤ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਿੇੀ। 
ਅਖਜਹੀਆਂ ਸਖਿਤੀਆਂ ਖਵੱਚ ਖਜੱਿੇ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁ੍ਖਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਖਵਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ? 

ਯ .ਕੇ. ਖਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਖਕਆ ਂਨੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਰੈਿ ਲੇਟਰੀ ਏਜੂੰਸੀ (MHRA) ਦਆੁਰਾ 
ਖਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਿੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਦ ੇਸਿਤ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦ ੇਖਕਸ ੇਵੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਖਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਿੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੱੁਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. (MHRA) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਖਵਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਖਕਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਵੱਿ-

ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਖਪ੍ਛੋਕੜ੍ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 18-84 ਖਵਚਕਾਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟੀਕ ੇਲਿਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਵੀ 
ਅਖਧਐਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿਾ ਖਕ ਉਹ ਲਾਿ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖਵਸਾਣ  ਨ ੂੰ  ਦ ਖਜਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਅਤ ੇਿੱਖਚਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਖਕੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੱਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰ ਮਾੜ੍ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਐਲਰਜੀ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ, ਦੀਆਂ ਖਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਿਹੁਤ ਘੱਟ 

ਖਮਲੀਆਂ ਹਨ।ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋ੍ਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ। 

ਯ .ਕੇ. ਖਵੱਚ ਮਨਜ਼ ਰ ਟੀਖਕਆਂ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਿੋ: 

• GOV.UK:Pfizer/BioNTech vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only) 

• GOV.UK:Oxford/AstraZeneca vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)  

• GOV.UK:Moderna vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only) 

https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
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ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? 

ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਚੂੰਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕੇ 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਖਜਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਖਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਖਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ: 

•  ਸਮਾਖਜਕ ਦ ਰੀਆਂ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਮਾਰਿ-ਦਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਖਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਜੱਿੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਖਹਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ 

ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾੜ੍ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2-3 ਖਦਨਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਹਣ ੇਚਾਹੀਦੇ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ: 

• ਿਾਂਹ 'ਤੇ ਸ ਈ ਲੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 

• ਿਕਾਵਟ ਮਖਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 
• ਖਸਰ ਦਰਦ 

• ਦਰਦ ਮਖਹਸ ਸ ਹੋਣਾ 
• ਖਿਮਾਰ ਮਖਹਸ ਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖਿਮਾਰ ਹੋਣਾ 
• ਿਰਮੀ ਜਾਂ ਿੁਖ਼ਾਰ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਪ੍ਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ-ਖਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪੈ੍ਰਾਸੀਟਾਮੋਲ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ 48 ਘੂੰ ਖਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਖਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਿੂੰਘ ਅਤੇ ਸੁਿੂੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜ੍ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਖਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਖਵਿੜ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 48 ਘੂੰ ਖਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਖਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਚੂੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ 

ਸਮੇਂ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨੂੰ ਿਰ ਹੈ)।ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ “yes” ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦ ੇਐਲਰਜੀ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਿੂੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੈਲਿ-ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ 
ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਖਸਸ ਸਮੇਤ) ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

• ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਪ੍ਛਲੀ ਿੁਰਾਕ 

• ਟੀਕੇ ਖਵਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਰੀ 

ਿੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਂ ਿਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਮੂੰਟਾਂ ਖਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਕਸੇ ਸੱਕੀ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕ ੇਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ 

ਖਵਡ-19 ਦੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਖਕਆਂ ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਸ  ਉਤਪ੍ਾਦ ਜਾਂ ਅੂੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। 

ਖਿਰਖਟਸ ਇਸਲਾਖਮਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਖਸਫ਼ਾਖਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਟੀਕਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਿੋਖਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਖਕਹਾ ਹੈ ਖਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਖਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਖਤਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਿ ਹੈ। 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਖਵਸ਼ਵ ਦ ੇਡਾਕਟਰ:ਕਲੀਖਨਕ ਅਤੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੀ ਅਨੁਵਾਖਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਖਿਰਖਟਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ:ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕ:ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-distancing/what-you-need-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
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ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਇੂੰਿਲੈਂਡ:ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ-19) ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (NHS) ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ-19) ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਪ੍ਿਖਲਕ ਹੈਲਿ ਵੇਲਜ਼:ਕੋਖਵਡ-19 ਦ ੇਟੀਕਾ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

