ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ
ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ,ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ�, ਹੋਰਨਾਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ
ਚਾਹ◌ੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਜ� ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲੂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗ�ੀਨ ਬੁੱਕ, ਅਿਧਆਏ 14 ਏ - ਕੋਿਵਡ-19
- SARS-CoV-2, ਅਤੇ ਅਿਧਆਏ 19 ਹੈ: ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨ�ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਲਈ
ਉੱਚਤਮ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਿਜਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀ ਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਕੇਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ.) ਦੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਰੜੇ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱਚ� ਲੰ ਘਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਅਣਇੱਛਾ (ਿਹਚਿਕਚਾਹਟ) ਇੱਕ ਅਸਲ ਿਚੰਤਾ
ਵੱਜ� ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ। ਫਲਸਰੂਪ,
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਸਮਾਜਿ◌ਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੈਕਟਰਾਂ
ਂ ੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਿਵਧਾਨਕ
ਉੱਤੇ ਵਧੀਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦ

ਉਪਾਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਿਵਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਅੰਿਤਕਾ ਏ
ਿਵੱਚ ਿਵਵਰਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੰਦਰਭ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ
ਤ� ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ, ਘਰ
ਿਵੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ
ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਦਰ◌ਾ◌ਂ ਿਵੱਚ 2002 ਿਵੱਚ 14% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 76% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ,
ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 33% ਵਾਧਾ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁ ਝ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮਾੜੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁ ਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਾਂ 53%
ਿਜੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ� ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵੱਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦ
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਦੰਡ ਵੱਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ�
ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਟੀਿਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਸਮੁੱਚੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ,
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈ - ਐਨ.ਐੱਚ.ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ, (ਟੀਕੇ ਦੀ) ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ
ਲਈ ਲਗਭਗ 83% ਤ� 97% ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੋਵਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ 78% ਤ� ਲੈ ਕੇ 94%
ਤੱਕ)। ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ, 81% ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 75% ਸਟਾਫ ਨੇ ਟੀਕੇ
ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀ (19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ)। ਅਗਲੇ ਰੇ ਡੇ ਟਾ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਿਵਿਨਸਮ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ
11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤ� ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਛੋ ਟ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ
ਮੰਗ ਕ◌ੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਿਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨਪੂਰਕ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਰ ਯੂ ਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
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ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਤੰਬਰ ਤ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਲਿਨਕਲ ਤਰਕ
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਿਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ 2021 ਤ�
2022 ਦੀ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਯੂ .ਕੇ. ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� SARS-CoV-2 ਦੇ ਸਾਹ
ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਂ ੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਅਤੇ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਦ
SARS-CoV-2 ਿਵੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਵੱਲ� ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਦੇ ਦਬਾਆਂ’ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ
ਂ ੀ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ , ਦੋਵਾਂ, ਿਵਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਵਰ�ੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ
ਇੱਕੋ ਸਮ� ਆਉਦ
ਿਵੱਚ ਕਠੋਰ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ.), ਯੂ .ਕੇ. ਹੈਲਥ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਯੂ .ਕੇ.
ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਏ.) ਅਤੇ ਜਨ ਿਸਹਤ ਇੰਗਲ� ਡ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ.) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਲਈ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ
ਂ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ
ਤੁ ਲਨਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਦ
ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ 80% ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ 90% ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਬੰਦ-ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ
ਹੋਮਾਂ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ (ਨਮੂਨੇ) ਤ� ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਡ� ਟਲ ਪ�ੈਕਿਟਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਹੁੰਚ
ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਕਉਿਂ ਕ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਿਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ
ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਉਣਾ - ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਰਵਾਏ ਿਵਅਕਤੀ ਲਾਗਗ�ਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਖਮ ਦੇ 3 ਖੇਤਰ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (i) ਮੇਲਜੋਲ ਦਾ ਜੋਖਮ (ਜੋ
ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੀ.ਪੀ. ਪ�ੈਕਿਟਸ ਬਨਾਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਰਗੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ‘ਸੀਮਤ ਜਗ�ਾ’;(ii) ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ; ਅਤੇ (iii) ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਜਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ) ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ� ਜੋਖਮ।
ਸੰਕਟਕਾਲੀ-ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਈ.) ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੁੱਪ
ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ
ਮਜਬੂਤ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੈ ਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੈ।
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ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ. ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 23.8
ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ 24.4 ਿਮਲੀਅਨ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, 82,100 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲਆਂ, ਅਤੇ
102,500 ਤ� ਲੈ ਕੇ 109,500 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਿਟੰਗ ਡੇ ਟਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਡੇ ਟਾ ਅਤੇ ਿਮ�ਤੂ-ਦਰ ਦੇ ਡੇ ਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਐਨ ਇਹ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਫਾਇਜ਼ਰ-ਿਬਓਨਟੈਕ (Pfizer-BioNTech) ਅਤੇ ਔਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਿਨਕਾ (OxfordAstraZeneca), ਦੋਵ,� ਟੀਕੇ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 (ਅਲਫਾ ਿਕਸਮ) ਤ� ਮੌਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਤ� 85% ਅਸਰਦਾਇਕ ਹਨ1,2. ਫਾਇਜ਼ਰ-ਿਬਓਨਟੈਕ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤ� ਬਚਾਅ
ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਲਗਭਗ 95 ਤ� 99% ਹੈ ਅਤੇ ਔਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਜ਼ੈਿਨਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 2
ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਤ� 99% ਹੈ।।
ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵੱਸ� ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ
ਅਲਫਾ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਫਾਇਜ਼ਰਿਬਓਨਟੈਕ ਟੀਕੇ ਲਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 55 ਤ� 70% ਹੈ,
ਔਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਿਨਕਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਤ� 70% ਹੈ।3,4,5,6। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ
ਦੀਆਂ 2 ਿਵੱਚ� 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਲਗਭਗ 65 ਤ� 90% ਹੈ।3,4।
ਕੋਿਵਡ-19 ਡੇਲਟਾ ਿਕਸਮ ਲਈ, ਲੱ ਛਣ-ਸਿਹਤ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਾਇਜ਼ਰ-ਿਬਓਨਟੈਕਟ ਟੀਕੇ ਜਾਂ
ਔਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵ� ਖੁਰਾਕਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਪ�ਤੀ ਇੱਕੋ

ਲੋ ਪੇਜ਼ ਬਰਨਾਲ, ਜੇ, ਐਂਡਿਰਊਜ਼ ਐੱਨ, ਗਾਵਰ ਸੀ, ਰੌਬਰਟਸਨ ਸੀ, ਸਟੋਅ ਜੇ, ਟੇਜ਼ੀਅਰ ਈ ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧਤ ਲੱ ਛਣਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲਆਂ, ਅਤੇ ਿਮ�ਤੂ-ਦਰ ਬਾਰੇ ਫਾਇਜ਼ਰ-ਿਬਓਨਟੈਕ ਅਤੇ ਔਕਸਫੋਰਡਐਸਟਰਾਜ਼ੈਿਨਕਾ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ: ਟੈਸਟ ਨੈ ਗੇਿਟਵ ਕੇਸ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੱਡੀ।’ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ 2021: ਵਾਿਲਊਮ 373,
n1,088
2 ਲੋ ਪੇਜ਼ ਬਰਨਾਲ, ਜੇ, ਐਂਡਿਰਊਜ਼ ਐੱਨ, ਗਾਵਰ ਸੀ, ਸਟੋਅ ਜੇ, ਟੇਜ਼ੀਅਰ ਈ., ਿਸਮਨਜ਼ ਆਰ., ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਾਅਦ
ਿਮ�ਤੂ-ਦਰ ਉੱਤੇ BNT162b2 mRNA ਟੀਕੇ ਅਤੇ ChAdOx1 ਐਿਡਨੋ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ।’ ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ
ਪ�ੀਿਪ�ੰਟਸ 2021
3 ਿਰਚਰਡ ਈ., ਮੈਿਥਊਜ਼ ਪੀ.ਸੀ., ਸਟੋਏਸਰ ਐੱਨ., ਏਰ ਡੀ.ਡਬਿਲਊ, ਗੈਿਥੰਗਜ਼, ਓ, ਵੀਹਤਾ ਕੇ-ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ
SARS-CoV-2 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ: ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਸ-� ਅਧਾਰਤ
ਅਿਧਐਨ।’ medRxiv 2021: 2021.04.22.21255913
4 ਹਾਲ ਵੀ.ਜੇ., ਫੋਹਕਸ ਐੱਸ., ਸਾਈ ਏ., ਐਂਡਿਰਊਜ਼ ਐੱਨ., ਓਗੂ ਟੀ ਬੀ., ਸ਼ਾਰਲੇ ਟ ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਵਰੁੱਧ BNT162b2 mRNA ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ
(ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਐੱਨ.): ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ, ਬਹੁ-ਕ�ਦਰੀ, ਕੋਹੋਰਟ ਅਿਧਐਨ।’ ਲੈ ਨਸਟ 202
5 ਸ਼ਰੋਟਰੀ ਐੱਮ., ਕਰੁਟੀਕੋਵ ਐੱਮ. ਪਾਮਰ ਟੀ., ਿਗਿਡੰ ਗਜ਼ ਆਰ. ਆਜ਼ਮੀ ਬੀ.। ਸੂ ਬਾਰਾਓ ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਲੰ ਬੀ
ਿਮਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ SARS-CoV-2 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ChAdOx1 nCoV-19 ਅਤੇ
BNT162b2 ਦੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ: ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਹੋਰਟ ਅਿਧਐਨ।’ ਲੈ ਨਸੈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਿਡਜ਼ੀਜ਼
2021
6 ਮੇਨੀ ਸੀ., ਕਲੇ ਸਰ ਕੇ., ਮੇਅ ਏ., ਪੋਲੀਡੋ ਰੀ ਐੱਲ., ਕੈਪਡੇ ਿਵਲਾ ਜੇ., ਲਾਉਸਾ ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘ਯੂ .ਕੇ. ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਲੱ ਛਣ ਦੇ
ਅਿਧਐਨ ਸਬੰਧੀ ਐਪ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ SARS-CoV-2 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਸੰਭਾਵੀ
ਿਨਰੀਖਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਐਨ।’ ਲੈ ਨਸੈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ 2021
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ਿਜਹੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਹੀ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ 7,8।
ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਵਰਨਣ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਟੀਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਲਾਗ-ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ (ਵਾਇਰਸ ਦਾ) ਫੈਲਾਵ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਲਈ, ਟੀਕੇ
ਫੈਲਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹਨ।
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗਗ�ਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ� ਘਟੀ
ਹੋਈ ਿਮਆਦ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਸ਼ੈਿਡੰ ਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਫੈਲਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਟਰਾਂਸਿਮਸ਼ਨ (ਫੈਲਾਵ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ
ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਲਫਾ ਿਕਸਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਸੰਪਰਕ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ◌ੇ ਕੇਸ ਬਣਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਤ� 50% ਘਿਟਆ ਜੋਖਮ ਸੀ9।

ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਯੂ .ਕੇ. ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ 1960 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮਗਲਰੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਕਿਲਿਨਕਲ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ
ਸਬੰਧਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤ◌ੇ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2015 ਤ� 2020 ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੰਗਲ� ਡ
ਿਵੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਔਸਤ ਿਗਣਤੀ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ 11000 ਮੌਤਾਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2018 ਤ�
2019 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਮੌਤਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ 2017 ਤ� ਲੈ ਕੇ 2018 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ 22000 ਤ� ਵੱਧ
ਮੌਤਾਂ ਤ◌ੱਕ ਸੀ।
ਂ ੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲੂ
ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 11 ਗੁ ਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀਰੋਲੋਜੀਕਲ
ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਤ� 50% ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਰਿਹਤ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ10। ਕੋਿਵਡ-19 ਜਾਂ ਫਲੂ ਨਾਲ ਲਾਗਗ�ਸਤ ਹੋਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ
ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਗ�ਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 6 ਗੁ ਣਾ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੀ11।

ਲੋ ਪੇਜ਼ ਬਰਨਲ, ਜੇ. ਐਂਡਿਰਊਜ਼ ਐੱਨ. ਗਾਵਰ ਸੀ., ਗੈਲਾਗਰ ਈ., ਿਸੰਮਨਜ਼ ਆਰ., ਦੀਵਾਲ ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘B.1.617.2
(ਡੇ ਲਟਾ) ਿਕਸਮ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ’। ਿਨਊ ਇੰਗਲ� ਡ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ 2021
8 ਸਟੋਅ ਜੇ., ਐਂਡਿਰਊਜ਼ ਐੱਨ., ਗਾਵਰ ਸੀ. ਗੈਲੇਗਰ ਈ., ਉਟਸੀ ਐੱਲ. ਿਸਮਨਜ਼ ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ। ‘B.1.617.2 (ਡੇ ਲਟਾ) ਿਕਸਮ
ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤ� ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ।’ 2021
9 ਹੈਿਰਸ ਆਰ.ਜੇ., ਹਾਲ ਜੇ.ਏ., ਜ਼ੈਦੀ ਏ., ਐਂਡਿਰਊਜ਼ ਐੱਨ.ਜੇ., ਡਨਬਾਰੇ ਜੇ.ਕੇ., ਡਾਬਰੇਰਾ ਜੀ.। ‘ਇੰਗਲੈ ◌ਂਡ ਿਵੱਚ SARS-COV-2
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਫੈਲਾਵ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ।’ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ� ਡ 2021
10 ਵਾਇਲਡ ਜੇ.ਏ., ਮੈਕਿਮਲਨ ਜੇ.ਏ., ਸਰਿਵੰਟ ਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ। (1999) ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ: ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲੀ ਪਰਖ। ਜੇ.ਏ.ਐੱਮ.ਏ.281: 908–13
11 ਜੇ ਸਟੋਈ, ਈ. ਟ◌ੇਜ਼ੀਅਰ, ਐੱਚ. ਜ਼ਹਾਓ, ਆਰ. ਗਾਇ, ਬੀ. ਮੁੱਲਰ-ਪੀਬਾਡੀ, ਐੱਰ.ੁ ਜ਼ੈਮਬੋਨ, ਐੱਨ. ਐਂਡਿਰਊਜ਼, ਆਰ. ਰਾਮਸੇ, ਜੇ.
ਲੋ ਪੇਜ ਬਰਨਲ ‘SARS-CoV-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂ ਏਜ਼ਨਾ ਦਰਿਮਆਨ ਪਰਸਪਰ-ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ: ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨੈ ਗੈਿਟਵ ਿਡਜ਼ਾਇਨ’ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਪੀਿਡਮੋਲੋਜੀ, 03 ਮਈ 2021
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ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟ�ੇਨਾਂ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ
30 ਤ� ਲੈ ਕੇ 70% ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।
ਿਜਵ� ਕੋਿਵਡ-ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਿਕਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਇਹ ਭਾਗ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲ� ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ 12 ਲੱ ਖ ਤੋ◌ਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਿਲਆ
ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਕੋਹੋਰਟ 1 ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
91% ਸੀ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਲੰ ਡਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 89% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਕੋਹੋਰਟ 2 ਲਈ
ਬਾਲਗ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ 87% ਸਟਾਫ, 81% ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ , ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 75%
ਸਟਾਫ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀ (19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ)। ਹਾਲਾਂਿਕ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁ ਝ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਲੰ ਡਨ ਿਵੱਚ ਨੌ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ 86% ਸਟਾਫ ਨੇ, 73% ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ , ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 69% ਸਟਾਫ ਨੇ ਟੀਕ◌ੇ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀ।

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਖੁਰਾਕ (ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ) ਲਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 92% ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 88% ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੋਵ� ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ 90% ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਲੰ ਡਨ ਤ�, ਿਜੱਥੇ ਇਹ
86% ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡੇ ਟਾ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ 29 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸੰਗਠਨਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਰਿਮਆਨ, ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ
ਦਾ ਡੇ ਟਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਦ
ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 83% ਤ� 97% ਹੈ (ਦੋਵਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ 78% ਤ� ਲੈ ਕੇ 94% ਤੱਕ) ਿਤੰਨ ਿਤਹਾਈ ਤ� ਵੱਧ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ 90% ਤ� ਵੱਧ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡੇ ਟਾ
2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 87% ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲ� ਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ 76% ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ
ਿਵੱਚ 94% ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡੇ ਟਾ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਫਲੂ ਟੀਕਾ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ 2002 ਤ� 2003 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ 14%
ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 76.8% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਤ� ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ:
•

ਐੱਨ.ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟਾਂ ਿਵੱਚ 53% ਤ� 100% ਤੱਕ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਿਗਆ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 100% ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

•

59.4% ਐੱਨ.ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟਾਂ (217 ਿਵੱਚ� 129) ਿਵੱਚ� 75% ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਨੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ।

•

ਜੀ.ਪੀ. ਪ�ੈਕਿਟਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁ ਤੰਤਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ (ਿਟਕਾਊਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼) ਨਾਲ ਸਯੁ ੰਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ) ਿਵੱਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਣਾ 60.8% ਤ� ਲੈ ਕੇ 92.6% ਤੱਕ ਹੈ। ਕੁਲ
ੱ 76.2% (42 ਿਵੱਚ� 32) ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼
ਨੇ 75% ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ।

•

ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾ ਜੀ.ਪੀ. ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 84.8% ਸੀ। ਕਿਲਿਨਕ
ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਦਰ 75% ਸੀ।

ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਕੈਪੇਿਸਟੀ ਟ�ੈਕਰ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 33% ਨੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ - 48% ਉਹ ਸਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 36% ਉਹ ਸਨ
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀ ਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ - ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕ◌ਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਨ�ਾਂ ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਵੱਚ “ਅਣਜਾਣ” ਜਾਂ “ਅਘੋਿਸ਼ਤ” ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅੰਿਤਕਾ ਏ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ (ਖੇਤਰ)
ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ,ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ�, ਹੋਰਨਾਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲ◌ਾਵਾ, ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਜ� ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲੂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7

ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਈ. ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਨ�ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਦ
ਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ
ਿਜਵ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਿਲਆਉਦਾ
ਂ ਾ ਹੈ। ਿਜੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 , ਤ�
ਫਲਸਰੂਪ ਫੈਲਾਵ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਿਲਆਉਦ
ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ�, ਓਨੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੇਠਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਬਿ◌ਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ
ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ
ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 72,696 ਸੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 18,000 ਸਟਾਫ ਮੈ◌ਂਬਰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਲਗਭਗ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਿਦਖਾਉਦ
5.6% ਸਟਾਫ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 4.1 ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਸੀ (ਅਗਸਤ 2019 ਿਵੱਚ)।
ਅਪ�ੈਲ 2020 ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਰ 12% ਤ◌ੋ◌ਂ ਵੱਧ ਦੇ
ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

Q1 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ (ਕਥਨ) ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
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Q2 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ (ਕਥਨ) ਤੁ ਹਾਡੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਿਕਉਿਂ ਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Q3 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਵਿ◌◌ੱਚ� ਿਕਹੜਾ (ਕਥਨ) ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.4 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ (ਕਥਨ) ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
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Q5 ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ?
• ਹਾਂ
• ਨਹੀ ਂ
• ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
Q.6 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ (ਕਥਨ) ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ-ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹਨ
Q.7 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ (ਕਥਨ) ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮ� ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
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ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਿਕ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ�
ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਲਈ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਨ�ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗ�ੀਨ ਬੁੱਕ, ਅਿਧਆਏ 14 ਏ - ਕੋਿਵਡ-19 SARS-CoV-2, ਅਤੇ ਅਿਧਆਏ 19 ਹੈ: ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ - ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਿਜਸ ਦਾ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਤਿਹਤ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨ 2008 (ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) ਿਵਿਨਯਮ 2014 ਿਵੱਚ ਸੋਧ
ਰਾਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵਿਨਯਮ (ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨ 2008 (ਿਨਯੰਿਤ�ਤ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ)(ਸੋਧ) (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਿਵਿਨਯਮ 2021) ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ, ਅਸੀ ਂ 2014 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ, ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਗ 3 ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਮਆਰ, ਿਵਿਨਯਮ 12)।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤਿਹਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰਿੱ ਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜੀ.ਪੀ. ਪ�ਕ
ੈ ਿਟਸਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਵੀ।
ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ,
ਭਾਵ� ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕ◌ੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ , ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਫ, ਜਾਂ
ਅਨੁ ਬੰਧਤ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਿਬਮਾਰੀ, ਿਵਗਾੜ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਇਲਾਜ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਕਾਨੂੰ ਨ 1983 ਤਿਹਤ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਸਰਜਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਰੋਗ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਿਨੰ ਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਖੂਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤ� ਲਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਤੱਤਾਂ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟ�ਾਈਏਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੂਰ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
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•
•
•
•
•

ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਿਮਡਵਾਇਫਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਗਰਭਪਾਤ
ਸਿਲਿਮੰਗ ਕਿਲਿਨਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਨਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ�
ਿਸੱਧੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਾਅਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦਾ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਟ�ਾਈਏਜ ਅਤੇ ਦੂਰ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਜ
ਕੀਤੀ ਵਧੀਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਤ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁ ਝ
ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੋਣ। ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤੀ
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ ਚੁਕ
ੱ ੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ’ - ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ
ਹਨ, ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਪਛਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਜੋ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇ ਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦ� ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
(ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਸਮੇਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਮੁਲਾਕਾਤ◌ੀਆਂ ਤੱਕ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦ।ੇ
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ
ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਸਤਾਵਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ◌ੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਿਨਯਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਵਆਪਕ
ਂ ੇ ਅਤੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੇ-ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਪੋਰਟਰ), ਜਾਂ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰ◌ਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵ�ੀਲਚੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਦ
ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ।
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Q.8 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾ� (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ.
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮ◌ਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•
•
•
•
•

ਸਹਾਇਕ
ਥੋੜ�ਾ ਸਹਾਇਕ
ਨਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਕ
ਥੋੜ�ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਕ
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
Q.9 ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਿਨਯੰਿਤ�ਤ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.10 ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਰਾਹੀ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਪੋਰਟਰ
ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ
ਕਲੀਨਰ
ਵਲੰ ਟੀਅਰ (ਸਵੈ-ਸੇਵਕ)
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ)
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
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Q.11 ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ
ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ

Q.12 ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਬਾਲਗ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ
ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋ ਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)?
•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀ ਂ

Q.13 ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ।
•
•
•
•
•

ਹੌਸਪਾਇਸ
ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਵਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਹੋਰ

18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 16 ਤ� 17 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਲਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 1 ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜੇਕਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਭੂ ਿਮਕਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਦ
ਸੈਕਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ (ਵੇਤਨੀ ਜਾਂ ਅਵੇਤਨੀ))। 16 ਤ� 17 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ 1 ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 2 ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਿਦ�ੜਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਮਰ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
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ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਿਂ ਕ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਡੇ ਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰੰਭਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ.
ਨੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ (2) ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਤ� ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ 16 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਇਜ਼ਰ-ਿਬਓਨਟੈਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਵੱਜ�
ਮਾਇਓਕਾਰਿਡਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਰੀਕਾਰਿਡਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ
ਹੋਏ, ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ 16 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਆਰੰਭਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜ◌ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 2 ਤ� ਲੈ ਕੇ 15 ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ 16 ਤ� 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕੋ, ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮ� 18
ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮ� ਛੋਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Q.14 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ: ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਦੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ◌ੋ◌ਂ ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
(ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 18 ਸਾਲ ਤ�
ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•
•
•
•
•

ਸਹਾਇਕ
ਥੋੜ�ਾ ਸਹਾਇਕ
ਨਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਕ
ਥੋੜ�ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਕ
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
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ਛੋਟਾਂ
ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਲਿਨਕਲ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੋ ਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ
ਲਾਗਗ�ਸਤ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ�ੀਨ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਕੋਿਵਡ-19: ਗ�ੀਨ ਬੁਕ
ੱ
ਅਿਧਆਏ 14ਏ; ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ: ਗ�ੀਨ ਬੁੱਕ ਅਿਧਆਏ 19) ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਜੋ ਕਿਲਿਨਕਲ ਸਲਾਹ ਨੂ ◌ੰ
ਂ ੀ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ� ਛੋ ਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
ਦਰਸਾਉਦ
ਕਾਰਨ ਵੱਜ� ਗ�ੀਨ ਬੁਕ
ੱ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਿਸਹਤ-ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ (ਕੋਿਵਡ-19:
ਅਿਧਆਏ 14ਏ, ਸਫ਼ਾ 16; ਇਨਫੂਏਨਜ਼ਾ ਅਿਧਆਏ 19, ਸਫ਼ਾ 17), ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਪ�ਤੀ ਇਸ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ। ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਿਸਹਤ-ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਗ�ੀਨ ਬੁਕ
ੱ ਜਾਂ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ
ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ 19 ਅਪ�ਲ
ੈ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ◌ੇ ਸਮ�
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ�ਾਂ
ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਿਲਿਨਕਲ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡੇਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਟੀਕੇ
ਹਨ।
ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ, ਗ�ੀਨ ਬੁੱਕ (ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਅਿਧਆਏ 19, ਸਫ਼ਾ 17) ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਕਾਰਨ
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਅਿਧਐਨ ਇਹ ਿਦਖਾਉਦ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁ ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਨਵ-ਜਨਮੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਤ� ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਰੋਗ-ਪ�ਤੀਰੋਧਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 12,13,14,15।
ਸਰਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱਲ� ਇਹ ਿਦਖਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ‘ਅਮਲ (ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰਾਂ’।

ਬੇਨੋਿਵਟਜ਼ I, ਐਸਪੋਸੀਟੋ ਡੀ.ਬੀ., ਗ�ੇਸੀ ਕੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ (2010) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ। ਕਿਲਨ ਇਨਫੈਕਟ ਿਡਸ. 51 1355- 61.
ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦ
13 ਇਕ ਏ.ਏ., ਯੂ ਏਕੀ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕਿਲਮੋਵ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ। (2010) ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆਰਕ ਿਪਡੈ ਟਰ ਅਡੋ ਸੈਸ ਮੈਡ. 165 104-11.
14 ਪੋਇਹਿਲੰ ਗ ਕੇ.ਏ., ਸਿਜ਼ਲਗੀ, ਪੀ.ਜੀ, ਸਟਾਟ, ਐੱਮ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ। (2011) ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲਆਂ ਉੱਤ◌ੇ ਮਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ। ਐਮ ਜੇ ਓਬਸਟੇਟ ਗਾਈਕੋਲ 204: [6 ਸਪਲ. 1.] S141-8. ਈਪਬ
ਫਰਵਰੀ 23. 2011 ਜੂਨ।
15 ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ., ਰਾਏ ਈ, ਅਰੀਫੀਨ ਐਸ.ਈ ਅਤੇ ਹੋਰ (2008) ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂ ਏਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ
ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ। ਐੱਨ. ਇੰਗਲੈ . ਜੇ ਮੈਡ. 359: 1555-64.
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ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਯੋਗਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਸਮ� ਿਸਰ
ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਮਸਾਲ
ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਦ
ੱ ◌ੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਲਿਨਕਲ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ।
Q.15 ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਜਾਂ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਤ� ਛੋਟ ਿਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ।
•
•
•
•
•
•

ਪੁਰਜੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਮਤ
ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੀ ਅਸਿਹਮਤ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਿਹਮਤ
ਪੁਰਜੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.16 ਹੋਰ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ� ਛੋ ਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸੰਭਾਵੀ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ
ਸਮਾਨਤਾ ਪ�ਭਾਵ
ਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਇਿਕਊਐਿਲਟੀ ਿਡਊਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਡੀ.) ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁ ਝ
ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ (ਵਰਕਫੋਰਸ) ਅਤੇ
ਜਨਰਲ ਪ�◌ੈਕਿਟਸ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਿਡਜੀਟਲ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ16। ਹਾਲਾਂਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਡੇ ਟਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (ਪਰ ਸਾਰੇ
ਨਹੀ)ਂ ਸਟਾਫ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੱਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤ� ਕਾਫੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹ◌ੁ◌ੰਦੀ ਹੈ। ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਿਤਕਾ ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੀ ਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ�ਭਾਵਿ◌ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਿਡਜੀਟਲ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਡੇ ਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾ
ਂ ਾ ਹੈ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ
(ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਦ
ਹੁੰਦਾ)। ਜੀ.ਪੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਪੀਜ਼. ਨਰਸਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸੱਧੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ/ਗ਼ੈਰ-ਕਿਲਿਨਕ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਿਡਜੀਟਲ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਡੇ ਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ਸਟਾਫ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਵਰੁੱਧ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵੱਜ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਉ ੰਝ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਿਵਆਪਕ ਅਸਰ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਿ◌ਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ�ਭਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੁਝ ਮ�ਬਰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਕਿਲਿਨਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਨੀਤੀ ਦੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਤ� ਕੰਮ
ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁਛ
ੱ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ, ਪਰ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਉਤਪੰਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟੀਕ◌ਾ ਘੱਟ
ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਭਰਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀ ਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਅਸਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ
ਬਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਅਸਿਥਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ
ਦੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪਹੁੰਚ
ਿਜਵ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਿਵਧਾਨਕ ਉਪਾਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਹੇਗੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ
ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਿਤਕਾ ਏ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ�
ਇਲਾਵਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱ ਜੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ
ੱ � ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ
ਪਹੁੰਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ ਿਕ ਿਸੱਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ
ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿਹਤ ਆਉਦ
ਜਾਵੇ।
ਅਸੀ ਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ
ਪ�ਭਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ
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ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਿਵਧਾਨਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।।

Q.17 ਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਤ� ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q.18 ਿਕਹੜੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਉ?ਂ

Q.19 ਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਰਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?

•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q.20 ਿਕਹੜੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਉ?ਂ
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ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਜੋ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ�ਬੰਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
Q.21 ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੰਦਰ
ਂ ਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਉਦ
ਂ ਾ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੀ ਅਨੁ ਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ
ਆਉਦ
ਪ�ਗਟਾਉਗੇ?
•
•
•
•

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ
ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ)
ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ

Q.22 ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ?
•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.23 ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਹਨ? (ਉਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਟੀਕੇ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌ ਕਰੀ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨੱ ਜੀ
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਬਿਚਆ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਤੀ ਿਵਰੋਧ ਪ�ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਟਾਫ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਨਵ� ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਨਵ� ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
ਨਵ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ)
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
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Q.24 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਿਦਓ

•
•
•
•
•
•

ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ
ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਦਰਿਮਆਨਾ ਅਸਰ
ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ
ਤੁ ੱਛ ਅਸਰ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.25 ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ
ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਉਨ�ਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
•
•
•
•
•
•

ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਨੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸਥਾਨਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਦੱਸੋ)
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Q.26 ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਉਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਜੋ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਿਮ�ਤੂ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਵੈਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
ਂ ਬ�ਕ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾ-ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਿਵੱਚ ਬੱਚਤਾਂ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਰਕੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੋਈ
ਬੱਚਤ
ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ
ਕਮੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਰ
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ)
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.27 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁ ਮਾਨ ਿਦਓ
•
•
•
•
•
•

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ
ਔਸਤਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ
ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦਾ
ਿਨਗੂ ਣਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ

Q.28 ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
•
•
•
•

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ
ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ
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Q.29 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Q.30 ਉਸ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪ�ਤੀ ਅਣਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਹੜੇ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਟੀਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ
ਸਨ?

ਅਮਲ (ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ - ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਜਿ◌ਸਟਰ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ
ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਆਪਣੀ ਤਰਫ� ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ
ਲਈ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦਾ। ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਜ�, ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਮੈਨਜਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਤਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨ
(ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) ਿਵਿਨਯਮ 2014 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਿਜਹੀ ਸੋਧ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਮਆਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਵੀ ਂ ਿਵਵਸਥਾ ਵੱਜ� ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਜ�
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਵਿਨਯਮ 12(2)(ਐੱਚ.) ਦੇ ਪੂਰਕ ਵੱਜ� ਿਵਿਨਯਮ 12 (ਜੋ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਇਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ
ਿਨਯੰਤ�ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਿਹਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿ◌ਿਨਯਮ 12 ਤਿਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਲਈ ਡ� ਾਫ਼ਟ (ਆਰਜ਼ੀ) ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਅੰਿਤਕਾ ਬੀ ਦੇਖੋ)। ਅਸੀ ਂ ਹੇਠਾਂ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ
ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤਿਹਤ, ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ)
ਦੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਦੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ
ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਿਕ (ਕੀ) ਉਨ�ਾਂ ਦੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋ ਟ ਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁਕ
ੱ ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਿਧਆਨਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਰਿਜਸਟਰ
ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਇਲ
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ਫ਼ੋਨ ਐਪ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਿਡਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ) ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਿਸੱਖੇ ਸਬਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਿਵਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਿਵਵਸਾਇਕ
ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਅਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ
ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ
ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਜਾਂ
ਫਲੂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿ◌◌ੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਿਕੰਝ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂ ਰਤ ਿਵੱਚ, ਅਸੀ ਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਰਲਵੀਆਂ-ਿਮਲਵੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ
ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਇਸ�ਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ�ਾਂ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮ� ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋ ਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਿਂ ਕ
ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਮ� ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੂਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਿਵਡ-19
ਬੂਸਟਰ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅੰਤਰਿ◌ਮ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬੂਸਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਨੂੰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਪ�ਤੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਬੂਸਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਸਲਾਹ ਛੇ ਤੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਿਹਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਬੂਸਟਰ ਡੋ ਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੇਅਰ ਹੋਮ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ,ੋ ਿਨਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜ�.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਿਹਤ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਆਉਦ
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ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮ� ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦੀਆਂ ਿਜੱਥੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ-ਿਮਲਵੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ
ਗ਼ੈਰ-ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਪ�ਵਾਨਤ ਟੀਕੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹ◌ੈ ਤਾਂ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ
ਰਲਵੀਆਂ-ਿਮਲਵੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ◌ਾ◌ਂ ਨਹੀ,ਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਕੁ ਆਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ
ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਹਤ ਢੁਕਵ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ�, ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਪ�ਵਾਨਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ
ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ
ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦੀਵਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ ਿਵਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਢੁਕਵੀ ਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਦੀਵਾਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ,
ਪ�ਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਿਲਆਉਣੀ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ
ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤੁ ਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਿਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋ ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਨਯਮ 12 ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ "ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ", ਦੇ ਜੋਖਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ"। ਇਸ ਨੂੰ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਡ ਰਾਹੀ ਂ ਪੂਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਨਯਮ 12 ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਸੇਵਾ
ਵਰਤ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਇਸ
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ
ਗਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋ ਿਟਸ ਕ� ਮਵਾਰ £2,000 ਜਾਂ £4,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ
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ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋ ੜੀਦੀ

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Q.31 ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਦਖਾਉਣ ਨੂੰ ਿਕੰਝ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੋਗੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19, ਦੋਵਾਂ ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁਕ
ੱ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਛੋ ਟ ਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•
•
•
•

ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਐਪ
ਿਲਖ਼ਤੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ)

ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਸਟਾਫ ਪ�ਤੀ ਿਕੰਝ
ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਗਟਾਏਗਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Q.32 ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਤੈਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19,
ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਛੋ ਟ ਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੰਝ ਤਰਜੀਹ
ਦੇਵੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨ?
•
•
•
•

ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਐਪ ਰਾਹੀ ਂ
ਿਲਖ਼ਤੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ
ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ)

Q.33 ਗ਼ੈਰ-ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਭੂ ਿਮਕਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Q.34 ਅਸੀ ਂ ਅੰਿਤਕਾ ਬੀ - ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਿਵੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਾਧੇ- ਮਾਪਦੰਡ 10 ਸਬੰਧੀ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦ◌ਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ
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Q.35 ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।
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ਅੰਿਤਕਾ ਏ:
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਖੇਤਰ) ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
13 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ , ਅਸੀ ਂ ਯੂ .ਕੇ. ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਦਾਨਗੀ ਯੋਜਨਾ , ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਹਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਪ�ਤੀ ਅਣਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਸੀ ਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਿਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਪੋਸਟਰ, ਵੀਡੀਓ, ਿਕਤਾਬਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

•

ਟੀਕੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਿਕੰਗ ਸਰਿਵਸ ’ਤੇ ਬੁਿਕੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਿਹੰਮ

•

ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਟੂਲਿਕੱਟ (ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ)

•

ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਆਗੂ ਆਂ ਅਤੇ
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ

•

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰ◌ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਮੀਿਟੰਗਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਸਾਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

•

ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਕਿਲਿਨਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ

ਅਸੀ ਂ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨ◌ੇ ਡੇ ਟਾ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁ ਣਨ,
ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ਤ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂ ਿਚਤ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਦਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
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•

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਵਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ:
•

ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਲਿਨਕਲ ਆਗੂ ਆਂ, ਸਟਾਫ ਨੈ ਟਵਰਕ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਪਲਨਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਵਰਚੂਅਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ’ ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ

•

ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲਆਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਐੱਚ.ਆਰ.
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜਾਵ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ - 100 ਤ� ਵੱਧ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.
ਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

•

ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਟ�ੇਡ ਯੂ ਨੀਅਨਾਂ, ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਿਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਓ.)
ਐਥਿਨਕ ਮਾਈਨੌਿਰਟੀ ਕਿਲਿਨਕਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ - ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

•

ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਸਟੇਟ ਐਂਡ ਫੈਿਸਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਫਰ�ਸ ਗਰੁੱਪ - 185,000 ਤ� ਵੱਧ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਿਸਲੀਟੀਜ਼
ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤ� ਪ�ਤੀਿਨਧੀ

•

ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਾਸਟੋਰਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ - ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਿਵੱਚ 90%
ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 200000 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ

•

ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਇਨਸਾਈਟ ਗਰੁੱਪ - 30 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਿਮਕ,
ਭਾਈਚਾਰਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਇਨ�ਾਂ ਆਗੂ ਆ◌ਂ ਨੇ 100,000 ਤ� ਵੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਸ ਿਵੱਚ 100 ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ 3
ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਮੁਸਿਲਮ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਮੁਸਿਲਮ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ
ਪ�ਤੀਿਨਧਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੋਮਾਲੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

•

ਜਣਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕ�ਦਰ 5 ਲੰ ਡਨ ਿਵਆਪੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ
ਟੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਜਣਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਿਮਡਵਾਇਫਰੀ ਆਿਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਕਿਲਨੀਸ਼ੀਅਨਾ ਵੱਲ�
ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਗਏ

ਸਹਾਇਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ:
•

ਸੀ.ਪੀ.ਓ. (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ
ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ
(ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ) ਦੀਆਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ (1 ਨਾਲ 1) ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।. ਇਹ ਮੁਢਲ◌ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ�
ਲਈ ਿਸੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ ਿਕ 1 ਨਾਲ 1 ਦੀ ਸੂ ਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 70% ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਲਈ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ,
ਇਨ�ਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕ◌ੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ 10% ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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•

ਟਰੱਸਟਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰ ਡਨ ਸਿਥਤ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲ� ਿਧਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਹਰੇਕ ਟਰੱਸਟ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੌਰ ’ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਯੋਗ “ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ” - ਟੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਮਰੱਥਾ
ਵੱਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ-ਸੂ ਤਰ ਬਣਨਾ
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਭਾਗ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਸਨ।

•

ਕਿਲਿਨਕਲ ਅੰਤਰਸੂ ਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ�ਦਾਨਗੀ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ - ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਾਕਟਰੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਿਹਮ
ਂ ੀ ਹੈ ਿਕ ਕਿਲਿਨਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ 1 ਨਾਲ 1
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਹ ਿਦਖਾਉਦ
(ਿਵਅਕਤੀਗਤ) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 70% ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅਣਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

•

ਦੋਸਤੀ (ਬਿਡੰ ਗ) - ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਕ◌ਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ

•

ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ - ਟਰੱਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਆਗੂ ਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਮਾਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ
ਰਮਾਦਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਲੱ ਖਣ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

•

ਟੀਕਾ ਕ�ਦਰਾਂ ਲਈ ਉਦਾਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ - ਉਹ ਟੀਕਾ ਕ�ਦਰ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਿਕ
ਉਹ ਸੁ ਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ� ਅਤੇ ਜਗ�ਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ
ਥਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਹਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

•

ਸਟਾਫ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� - ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ.ਈ., ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਨੈੱ ਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ
ਜੁੜਾਵ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

•

ਜਣਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ - ਲੰ ਡਨ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੇ
ਭਾਗ ਿਲਆ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਣਨ-ਸਮਰਥਾ ਉੱਤ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਸਬੰਧ
ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀ ਂ ਅਨੁ ਪੂਰਕ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਹੀ ਂ
ਟੀਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਾਹੀ ਂ ਟੀਕੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
2020 ਤ� 2021 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 100%
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ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਸਕੀਮਾਂ
ਸਨ। ਟੀਕਾ ਲਗ◌ਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲ� ਚੁੱਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਪਿਹਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ

•

ਫਾਰਮਾਿਸਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ
ਕੰਮ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਸਫਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ

•

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ (ਪੋਸਟਰ, ਵੀਡੀਓ, ਿਕਤਾਬਚੇ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਾਵਾਂ) ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਐਪ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸੋਸ਼ਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡ◌ੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

•

ਟੀਕੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਉਦੇਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਿਹੰਮ

•

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
2011 ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਖਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ:
• 2011 ਤ� 2012 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ�, ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ‘ਫਲੂ ਫਾਈਟਰ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ਹੁਣ
ਡੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਹੈ) ਵੱਲ� ਫੰਡ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 2019 ਤ� 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ. ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
• 2013 ਤ� 2014 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ 75% ਇੱਛਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਿਨੰ ਗ ਫਾਰ
ਕੁਆਿਲਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋ ਵੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਿਕਊ.ਯੂ .ਆਈ.ਐੱਨ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
• 2018 ਤ� 2019 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ‘ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ
•

2019 ਤ� 2020 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ - ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ. ਨੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਿਦਖਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਬਿਡੰ ਗ’ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ

•

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸ�ੋਤ
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•

ਸਟਾਫ ਲਈ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਇੰਗਲ� ਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੀਿਨਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲ� ਟਰੱਸਟ ਦੇ
ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ

•

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

•

ਬੁਲੇਿਟਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਲਿਹਰ ਦੇ ਅਿਹਮ ਸੁਨੇਿਹਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ।

ਇਨ�ਾਂ ਦਖਲਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਇੰਗਲ� ਡ ਵੱਲ� ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਜੁੜਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
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ਅੰਿਤਕਾ ਬੀ - ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਸਤਾਵਤ ਵਾਧਾ - ਮਾਪਦੰਡ 10
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾ
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ17 ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ
ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਿਜਵ� ਿਕ:
ਸੀ.ਿਕਊ.ਸੀ. ਦੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਿਸੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੈਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਸਮ� ਅੰਦਰ ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਪ�ਵਾਨਤ ਕੋਿਵਡ-19
ਂ
ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ: ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਾਗਗ�ਸਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ�ੀਨ ਬੁੱਕ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਸ ਿਪੱਛੇ ਕਿਲਿਨਕਲ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਿਵਡ-19
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਲਨੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ
ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ:
•

•
•
•

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ ਿਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਡੇ ਟਾ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰ ਨ 2018 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ (ਜਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਵੱਲ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਵਿਨਯਮ 12 ਮੁਤਾਬਕ ਿਨਯਿਮਤ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ◌ਂਦੀ ਹੈ
ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਿਤਕਾ ਸੀ:
ਸਮਾਨਤਾ ਪ�ਭਾਵ:
ਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਇਿਕਊਐਿਲਟੀ ਿਡਊਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਡੀ.) ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁ ਝ
ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀ ਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਿਵਡ19 ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
17
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ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਿਡਜੀਟਲ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 18। ਹਾਲਾਂਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ
ਉਪਲਬਧ ਡੇ ਟਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀ)ਂ ਸਟਾਫ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ◌ਾ◌ਂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤ� ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਲੰ ਗ
ਔਰਤਾਂ ਕ�ਮਵਾਰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ 75% ਤ� ਲੈ ਕੇ 80% ਤੱਕ ਿਹੱਸਾ
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟੇਸਿਟਕਸ (ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋ ਮਈ ਤ� ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਡੇ ਟਾ
ਨੇ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਅਣਇੱਛਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (4% ’ਤੇ)
(ਹਾਲਾਂਿਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰਦਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਔਰਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ
ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਨ�ਾ◌ਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਕ�ਦਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਕਾਰਗਰ
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਜਨਸੀ ਝੁ ਕਾਅ
ਲਗਭਗ 70% ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵਪਰੀਤ-ਿਲੰ ਗੀ ਹੈ, 1% ਦੋ-ਿਲੰ ਗੀ ਹਨ, ਅਤੇ 2%
ਸਮਿਲੰ ਗੀ ਹਨ (18% ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਝੁ ਕਾਅ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਨੁ ਪਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ
ਸਟਾਫ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰਦ◌ਾ ਹੈ (ਐਂਬੂਲ�ਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲ�ਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤ�
ਇਲਾਵਾ ਿਜੱਥੇ ਸਮਿਲੰ ਗੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਿਲੰ ਗੀ ਅਨੁ ਪਾਤ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ)। ਿਜਨਸੀ ਝੁ ਕਾਅ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਅਣਇੱਛਾ ਦੀ ਿਵਆਪਕਤਾ (ਪ�ਚਲਨ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੇ ਟਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ� ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ
ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਝੁ ਕਾਅ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂ ਰਤ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਨ�ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਿਲੰ ਗਕ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਟਰਾਂਸਜ�ਡਰ ਜਾਂ ਿਲੰ ਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੇ ਟਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟੀਕੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਣਇੱਛਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮ� ਕੁ ਝ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਟਰਾਂਸਜ�ਡਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਉਨ�ਾਂ ਵੱਲ�
ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਪ�ਤੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਬਾਰੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਿਸਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਟੀਿਕਆਂ ਤੱਕ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਿਡਜੀਟਲ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਡੇ ਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲ� ਡ
ਿਵੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ
ਂ ਾ ਹੈ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ
ਸੇਵਾ (ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਦ
ਹੁੰਦਾ)। ਜੀ.ਪੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਪੀਜ਼. ਨਰਸਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਿਸੱਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ/ਗ਼ੈਰ-ਕਿਲਿਨਕ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਿਡਜੀਟੀਲ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਡੇ ਟਾ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁਚ
ੰ ਹੋਵੇ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ)। ਪਰ, ਉਪਬਲਬਧ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਕਮੀ
ਕਰਕੇ, ਇਨ�ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਮਰੱਥਾ
ਅਪਾਹਜ ਸਟਾਫ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 4% ਿਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਿਕ 10%
ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ)। ਅਪਾਹਜ ਸਟਾਫ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ
ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਲਿਨਕਲ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤ� ਛੋ ਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਛੋ ਟ
ਪ�ਾਪਤ ਅਪਾਹਜ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਅਪਾਹਜ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਉਨ�ਾਂ ਵੱਲ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ
ੰ ਯੋਗ ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਪਹੁਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕ�ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਣੀ। ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਰੰਤ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ।
ਉਮਰ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ, 25 ਤ� 34, 35 ਤ� 44 ਅਤੇ 45 ਤ� 54 ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਿਮਆਨ ਅਨੁ ਪਾਤ
ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਲਗਭਗ 25% ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 % ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ 2%
ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲ�ਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਨੌ ਜਵਾਨ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਦਰ ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲ◌ਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ
ਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੈ ਿਕ ਵੱਧ
ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦਾ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅਣਇੱਛਾ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਹਾਲੀਆ ਡੇ ਟਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਦ
ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ - 18 ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 9%, 22 ਤ� 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ
10% ਜੋ ਆਮ ਵੱਸ� ਿਵੱਚ 4% ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ
ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿਵਪਰੀਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ� ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫਾਇਿਦਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਈਸਾਈ-ਮਤ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਿਵਆਪਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ (43% ’ਤੇ), ਿਜਸ ਤ�
ਬਾਅਦ ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਹੈ (12%), ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਡੇ ਟਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਅਣਇੱਛਾ ਮੁਸਿਲਮ (15%)
ਅਤੇ ਹੋਰ(11%) ਵੱਜ� ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਬਾਲਗਾਂ ਿਵੱਚ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ (3%) ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ।। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ
ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਿਲਹਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਿਭੰਨਤਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਕੁ ਝ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਿਮਕ, ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ� ਉਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਹਸੂ ਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
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ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਿਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵੱਜ� ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁ ਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਿਤਕਾ ਏ ਦੇਖੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ
ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ
ਿਕਉਿਂ ਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤ◌ੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਵੱਸ� ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਵਾਿਕਆ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਮ� ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (‘ਛੋ ਟਾਂ’ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। ਿਜਵ� ਇਸ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪ�ਲ
ੈ 2021 ਿਵੱਚ ਜੇ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ
ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮ�
ਹੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਸੇ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ�,
ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ
ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਿਵ◌ੱਚ ਇੰਗਲ� ਡ ਲਈ
ਚੀਫ਼ ਿਮਡਵਾਇਫਰੀ ਆਿਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੌਇਲ
ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਿਮਡਵਾਈਫ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਬਸਟੇਟਰੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਈਨੀਕੋਲੋਿਜਸਟਸ, ਦੋਵਾਂ,
ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਬਚਾਅ ਵੱਜ� ਕੋਿਵਡ-19
ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
ਇਸ ਸਮ�, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ
ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ
ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਨਸਲ
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 20% ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ
ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਲਈ 15% ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤ� ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਣਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਅਤੇ ਿਨਊਮੋਕਕ
ੋ ਲ ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਰੁਝਾਨ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸ� ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਣਇੱਛਾ ਿਵ◌ੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀ ਂ ਫੈਲੀ ਹੈ) ਆਿਫ਼ਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟੇਸਿਟਕਸ ਵੱਲ� ਹਾਲੀਆ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਮਈ ਤ� ਜੂਨ
2021) ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਲੇ (ਅਸ਼ਵੇਤ) ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਿਵੱਚ ਗੋਰੇ ਬਾਲਗਾਂ (4%) ਦੇ
ਂ ੀ ਹੈ ਿਕ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰ (18%) ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਇਹ ਿਦਖਾਉਦ
ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਰੇਜ -ਹਾਲਾਂਿਕ ਵੱਧ ਹੈ (72%) -ਪਰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਨਸਲੀ-ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਕਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ (ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ-ਆਉਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਨੁ ਕੂਲਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ)।
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ◌ੋ◌ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਿਜਵ� ਿਕ
ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-
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ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ ਏ ਦੇਖੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਪਰ ਜੋ
ਇੱਥ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ) i) ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਆਂ ਵੱਲ�
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਵੱਜ� ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ii) ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ◌ੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕੀ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਿਤਆਰ ਕਰਨੇ ਜੋ
ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਿਵਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸੁਝਾਉਦ
ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਿਧਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵੱਜ� ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਵ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ , ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ
ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ�ਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ�ਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱਧ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਕਰਕੇ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਉ ੰਝ ਨਹੀ ਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਿਜਵੇ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵੱਸ�
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲੂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁ ਝਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹੈ
ਿਕ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਜੋ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਆਿਦ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਜਦ� ਗੋਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ , ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ
ਰਲਵ◌ੇ◌ਂ-ਿਮਲਵ� ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ । ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਸ਼ਨ
ਂ ੀ ਹੈ ਿਕ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ
ਦੀ ਵਧੀ ਦਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਸੁਝਾਉਦ
ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ
ਿਲੰ ਗ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2019 ਤ�
2020 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 82% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 18% ਮਰਦ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ
ਟੀਕਾ ਕ�ਦਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਗ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ
ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁਸਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਿਜਨਸੀ ਝੁ ਕਾਅ
ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਕਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਹੈ (ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਲਈ
‘ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ’ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)।
ਮੁੜ ਿਲੰ ਗਕ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਟਰਾਂਸਜ�ਡਰ ਜਾਂ ਿਲੰ ਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੇ ਟਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। (ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੁੜ ਿਲੰ ਗਕ ਿਨਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)।
ਅਸਮਰੱਥਾ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇ ਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਇੰਗਲ� ਡ ਦੀ 18% ਵੱਸ� ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਿਵਤਕਰੇ
ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ 1995 (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਿਵੱਚ 22%
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੇ ਟਾ (ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਡਬਿਲਊ.ਡੀ.ਐੱਸ.), ਜੋ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ 2% ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਦਖਾਉਦ
ਿਸਰਫ ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ‘ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜਤਾ’ ਨੂੰ ਹੀ ਲ� ਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਨ�ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੁ ਝ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਉਮਰ
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਨਰ ਇਹ ਸੁਝਾਉਦ
ਹੈ - 9% ਦੀ ਉਮਰ 25 ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੈ; 65% ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤ� 54 ਸਾਲ ਹੈ; ਅਤੇ 27% ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 30 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ
ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 15% ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਪ�ਤੀ ਅਣਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿ◌◌ੱਠਣ ਲਈ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ
ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਹਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲੌ ਗ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਨੂੰ
ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਫਸਟ-ਪਰਸਨ ਵੀਡੀਓ
ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੇ ਟਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ (ਇਸ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ
ਲਈ ਅਣਇੱਛੁਕ ਬਣਾਉਦ
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ’ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)
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ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
(ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਲਈ ‘ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪਾਂ’ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ
ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। (ਇਸ
ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਲਈ ‘ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ’
ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)
ਨਸਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਡੇ ਟਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀਂ ਾ ਹੈ। ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 5 ਿਵੱਚ� 1 ਮ�ਬਰ ਕਾਲੇ , ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਦ
ਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲ� ਡ ਦੀ ਸਮੁਚ
ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਤ� ਆਉਦਾ
ੱ ੀ ਵੱਸ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁ ਪਾਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 7
ਿਵੱਚ� 1 (14%) ਕਾਲੇ , ਏਸ਼ੀਆਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ
ਕਾਲੇ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਸਟਾਫ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ 12% ਿਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ
ਵੱਸ� ਦੀ 3% ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖ� ਢੁਕਵੀਆਂ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਜ� ਕੋਿਵਡ-1 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁ ਝ
ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਨੱ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁਦ
ੱ ੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਿਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੋਹਰਟ ਉੱਤੇ ਅਿਹਮ ਪ�ਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ (ਨੀਤੀ) ਦੇ
ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।
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