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ਤੁਸੀਂ www.healthpublications.gov.uk ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਪਰਚੇ 
ਮੰਗਵਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਪ ਾਈਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੂਹਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 
ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਵਕਉਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ?
ਲਿਵੇਂ-ਲਿਵੇਂ ਕੋਲਵਡ-19 ਟੀਲਕਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਈ ਪ੍ਰਵਰਾਨੀ ਲਦੱਤੀ 
ਿਰਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦਰਾ ਲਨਰਮਰਾਣ ਕੀਤਰਾ ਿਰਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਉਪ ਬਧ ਹੋ ਿਰਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਖਮ ਵਰਾ ੇ ੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਰਾਉਣ ਈ 
ਹਰ ਖੁਰਰਾਕ ਦੀ ੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਵੇਂ ਹੀ ੋੜੀਂਦੀ ਮਰਾਤਰਰਾ ਲਵੱਚ 
ਟੀਕਰਾ ਉਪ ਬਧ ਹੋਵੇਗਰਾ ਤੁਹਰਾਨੂੰ ਬੁ ਰਾਇਆ ਿਰਾਵੇਗਰਾ। 

ਕੁਝ ੋਕ ਿੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਰਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਰਾ ਂ
ਲਵੱਚ ਰਲਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋ ਸਥਰਾਨਕ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਿਰਾ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਕਸਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਸਪ ਰਾਈ 
ਈ ਇੰਤਜ਼ਰਾਰ ਕਰਨਰਾ ਪੈ ਸਕਦਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਈ ਹੈ 

ਲਕਉਂਲਕ ਲਸਰਫ ਕੁਝ ਟੀਲਕਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ੋਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਰਾਂ ਦੇ 
ਲਵਚਕਰਾਰ ਲ ਿਰਾਇਆ ਿਰਾ ਸਕਦਰਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਕੱਥੋਂ 
ਗਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਟੀਕੇ ਕਈ ਸਥਰਾਨਰਾੰ 'ਤੇ ਗਰਾ  ਿਰਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਟੀਕਰਾਕਰਣ 
ਟੀਮਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਈ ੋਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਿਰਾਣਗੀਆਂ, ਉਦਰਾਹਰਨ ਵਿੋਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਰਾਂ ਲਵੱਚ, ਦੂਿੇ ੋਕਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਨੇੜ ੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ ਿਰਾਣਰਾ ਪੈ ਸਕਦਰਾ ਹੈ। ਲਕਉਂਲਕ ਕੁਝ 
ਟੀਲਕਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰਾਪਮਰਾਨ 'ਤੇ ਫ੍ੀਜ਼ਰ ਲਵੱਚ ਰੱਖਣਰਾ 
ਪੈਂਦਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਤਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਦੀ ਸਰਿਰੀ ਲਵੱਚ 
ਟੀਕਰਾ ਨਰਾ ਗਵਰਾ ਸਕੋ।

ਮੈਨੂੰ ਵਜਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
ਜੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ 
ਹਿੇੋਗਾ?
ਲਕਰਪਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਿਰਾਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਲਿਸ ਦੀ ਤੁਹਰਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਰਾ ਸਕਦੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਰਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਵਧਰਾਿਨਕ 
ਸਥਰਾਨ 'ਤੇ ਟੀਕਰਾ ਗਵਰਾਉਣ ਈ ਇੰਤਜ਼ਰਾਰ ਕਰਨਰਾ ਪੈ 
ਸਕਦਰਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਈ ਪਾ੍ਈਿੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਨਹੀਂ, ਕੋਲਵਡ-19 ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਲਸਰਫ ਯੋਗ ਸਮੂਹਰਾਂ ਨੂੰ NHS 
ਦੁਆਰਰਾ ਉਪ ਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਹੈ।

Coronavirus Yellow Card (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਯੈ ੋ 
ਕਾਰਡ) ਦੀ ਭਾ  ਕਰਕੇ, ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿਾ ਂਸਮੇਤ 
ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਧਰੇੇ ਿੇਰਵਿਆ ਂ ਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਂYellow Card ਐਪ ਨੂੰ 
ਡਾਉਨ ੋਡ ਕਰਕੇ ਿੀ ਸ਼ਕੱੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿਾ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਕਰਾਕਰਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ੋਕਰਾਂ ਦੀ 
ਰੱਲਖਆ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। 

ਿੇ ਤੁਹਰਾਨੂੰ ਕੋਲਵਡ-19 ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਬਰਾਰੇ ਲਜ਼ਆਦਰਾ 
ਿਰਾਣਕਰਾਰੀ ਦੀ ੋੜ ਹੈ ਤਰਾਂ ਲਕਰਪਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ: 
www.nhs.uk/covidvaccination

 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 

 ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਵਕਉਂ 
 ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ 

ਟੀਕਾਕਰਣ

ਆਪਣੀ ਰੱਲਖਆ ਕਰੋ।
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ਬਜ਼ਰੁਗ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂ
ਦ ੇਕੇਅਰ ਹਮੋ ਵਿਚੱ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ੇ 
ਦਖੇਭਾ ਕਰਤਾ  
ਹੋ

ਕੋਲਵਡ-19 ਦੀਆ ਂਿਲਟ ਤਰਾਵਰਾ ਂਤੋਂ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਖਮ ਵਰਾ ੇ ੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਪਲਹ ਰਾ ਂ
ਟੀਕਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਰਾ ਿਰਾ ਲਰਹਰਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

ਵਫਰ ਟੀਕਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿੀ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ:
• 80 ਸਰਾ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਵਅਕਤੀ

• 75 ਸਰਾ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਵਅਕਤੀ

• 70 ਸਰਾ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਵਅਕਤੀ

• NHS ਦੀ ਸ਼ੀ ਡ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਵੱਚ ਬਰਾ ਗ

• 65 ਸਰਾ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਵਅਕਤੀ

• ੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਲਸਆਵਰਾਂ ਵਰਾ ੇ 65 ਸਰਾ  ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾ ਗ (ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ)।

50-64 ਸਰਾ  ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਾਲ ਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਅਦ ਲਵੱਚ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਰਾ ਿਰਾਵੇਗਰਾ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਵੱਸਆਿਾ ਂਦੀ ਸਚੂੀ: 
• ਖੂਨ ਦਰਾ ਕੈਂਸਰ (ਲਿਵੇਂ ਲਕ 

ਲ ਊਕੀਮੀਆ, ਲ ੰਫੋਮਰਾ ਿਰਾ ਂ
ਮਰਾਈ ੋਮਰਾ)

• ਡਰਾਇਲਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ)
• ਲਦਮਰਾਗੀ ਕਮਜ਼ਰੋੀ (ਲਡਮੈਂਸ਼ੀਆ)
• ਲਦ  ਦੀ ਸਮੱਲਸਆ
• ਬ੍ਰੌਂਕਰਾਇਲਟਸ (ਸਰਾਹ ਨ ੀ ਦੀ 

ਸੋਲਿਸ਼), ਮਫ਼ੀਸੀਮਰਾ (ਫਫੇਲੜਆ ਂ
ਦੀ ਲਬਮਰਾਰੀ) ਿਰਾ ਂਦਮੇ ਸਮੇਤ, 
ਛਰਾਤੀ ਦੀ ਲਸ਼ਕਰਾਇਤ ਿਰਾ ਂਸਰਾਹ ੈਣ 
ਲਵਚੱ ਮਸ਼ੁਕ ਰਾਂ

• ਗਰੁਦ ੇਦੀ ਲਬਮਰਾਰੀ
• ਲ ਵਰ (ਲਿਗਰ) ਦੀ ਲਬਮਰਾਰੀ
• ਲਬਮਰਾਰੀ ਿਰਾ ਂਇ ਰਾਿਰਾ ਂ(ਲਿਵੇਂ ਲਕ 

HIV ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ, ਸਟੀਰੌਇਡ 
ਦਵਰਾਈਆ,ਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਰਾ ਂ
ਰਲੇਡਓਥਰੇੈਪੀ) ਕਰਕੇ ਤਹੁਰਾਡੀ 
ਰਗੋਰਾ ਂਨਰਾ  ੜਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹਈੋ 
ਤਰਾਕਤ;

• ਰਮੇੂਟਇੋਡ ਆਰਥ੍ਰਰਾਇਲਟਸ 
(ਸਜ਼ੋਸ਼ ਵਰਾ ਰਾ ਗਠੀਆ), ੂਪਸ 
ਿਰਾ ਂਸੋਰਰਾਇਲਸਸ 

• ਇਕ ਅਗੰ ਟਰ੍ਾਸਂਪ ਰਾਟਂ 
ਕਰਵਰਾਇਆ ਹੈ

• ਲਦਮਰਾਗ ਦਰਾ ਦਰੌਰਾ ਿਰਾ ਂਟਰਰਾਸਂੀਏਂਟ 
ਇਸਕੇਲਮਕ ਅਟਕੈ (TIA) 
ਹਇੋਆ ਸੀ

• ਤਹੁਰਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਤੰ ੂਸੰਬਲੰਧਤ 
ਿਰਾ ਂਮਰਾਸਪੇਸ਼ੀ ਖਰਰਾਬ ਹਣੋ ਦੀ 
ਸਮੱਲਸਆ ਹੈ 

• ਇਕੱ ਗਭੰੀਰ ਿਰਾ ਂਡੰੂਘੀ ਲਸੱਖਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਰਾ ਹੈ

• ਤਹੁਰਾਡੀ ਲਤੱ ੀ ਨਰਾ  ਕੋਈ 
ਸਮੱਲਸਆ - ਲਿਵੇਂ ਲਕ, ਲਸੱਕ  
ਸੈ  ਰਗੋ ਿਰਾ ਂਤਹੁਰਾਡੀ ਲਤੱ ੀ ਨੂੰ 
ਹਟਰਾ ਲਦੱਤਰਾ ਲਗਆ ਹੈ

• ਗਭੰੀਰ ਰੂਪ ਲਵਚੱ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਰਾ 
ਭਰਾਰ (40 ਅਤ ੇਵਧੱ ਉਮਰ ਦਰਾ 
BMI)

• ਗਭੰੀਰ ਰੂਪ ਲਵਚੱ ਮਰਾਨਲਸਕ ਤਰੌ 
'ਤ ੇਲਬਮਰਾਰ ਹੋ

ਯਕੇੂ ਵਿਚੱ, ਦ ੋਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਹਨ। 
ੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵਹਣ ਿਾ ੀ ਸਰੁਵੱਖਆ ਪਦ੍ਾਨ 

ਕਰਨ ਈ ਉਹਨਾ ਂਦਿੋਾ ਂਨੂੰ ਦ ੋਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ੋੜ 
ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਕ ੀਵਨਕ  ਪਰਖਾ ਂਵਿਚੱ ਦਵੇਖਆ ਵਗਆ 
ਹ ੈਵਕ ਦਿੋੇਂ ਪ੍ਭਾਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੋਾ ਂਦਾ ਿਧੀਆ 
ਸਰੁਵੱਖਆ ਵਰਕਾਰਡ ਹ।ੈ

ਮਾਹਰਾ ਂਦ ੇਇਕੱ ਸਤੰੁਤਰ ਦ ੇਸਮਹੂ ਨੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਹ ੈਵਕ NHS ਇਹ ਟੀਕਾ ਪਵਹ ਾ ਂਉਹਨਾ ਂ ੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਪਸ਼ੇ ਕਰ ੇਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਹਣੋ ਅਤੇ ਗਭੰੀਰ 
ਪਚੇੀਦਗੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਕੋਵਿਡ-19 
ਕਰਕੇ ਮਤੌ ਹਣੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੱ ਜੋਖਮ ਹ।ੈ ਇਸ ਵਿਚੱ 
ਕੇਅਰ ਹਮੋਾ ਂਵਿਚੱ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾ ਗ ਅਤੇ ਅਗ ੀ 
ਕਤਾਰ ਦ ੇਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਖੇਭਾ  ਿਰਕਰ 
ਸ਼ਾਮ  ਹਨ। 

ਹਰੋ ਟੀਕਾ ਉਪ ਬਧ ਹ ੋਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਟੀਕਾ ਵਜਨੰਾ 
ਜ ਦੀ ਸਭੰਿ ਹ ੋਸਕੇ ਜੋਖਮ ਿਾ ੇ ਹਰੋ ੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਸ਼ੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹਾ ਂਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ 
ਸਪ ਾਈਆ ਂਉਪ ਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਉਪ ਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾ ਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ। 

ਿੱਡੇ ਬਾ ਗਾ ਂ ਈ 
ਕੇਅਰ ਹੋਮ  
ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ

ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 
ਸਮਾਜਕ  
ਦਖੇਭਾ   
ਿਰਕਰ ਹੋ 

ਅਗ ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 
ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾ  
ਿਰਕਰ ਹੋ

ਇਸ ਦੇ ਨਾ  ਹੀ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 
• ਉਹ ਬਰਾ ਗ ਿੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਰਾਂ ਅਪਰਾਹਿ ਲਵਅਕਤੀਆ ਂ

ਦੀ ਲਨਯਲਮਤ ਦੇਖਭਰਾ  ਕਰਦੇ ਹਨ
• ੰਬੇ ਸਮੇਂ ਈ ਨਰਲਸੰਗ ਅਤੇ ਲਰਹਰਾਇਸ਼ੀ ਸਥਰਾਨਰਾਂ ਲਵੱਚ ਰਲਹ ਰਹੇ 

ਨੌਿਵਰਾਨ ਬਰਾ ਗ
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