
 ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
 ਲਈ ਿੁਰੱਸਿਆ 

ਿਾਰ ੇਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦ ੇਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ 
ਵਰਕਰਾ ਂਨੂੰ ਕੋਸਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਵਡ-19 ਸਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਸਵਚੱ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗੀ

 ਕੋਸਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ  

ਟੀਕਾਕਰਣ

ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
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ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ2

ਖਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਿਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ।

ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਿਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਨਾਾਂ ਿਚਾਉਣ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ NHS ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੇਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਦਿਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਆਪਣਾ ਕੋਖਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਕਉਂ ਹੈ

ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ? 

ਕੀ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ? 

ਕੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਣਗੇ?

ਟੀਕਾ ਖਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਿਾਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਖਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ?

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ?

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਿੀ ਲਗਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
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ਖਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣਾ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਕਉਂ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ NHS ਖਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 
ਖਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿਰਕਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ 
'ਤੇ ਕੋਖਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਿੱਚ ਆਉਣ 
ਦੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਖਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਖਿਕ ਦੇਿਭਾਲ ਖਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਾਂ 
ਖਿੱਚ) ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਿੱਚ 
ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਾਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਜ਼ੁਰਗ ਸਟਾਫ ਿਾਾਂ 
ਿੁਖਨਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿੋਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਾਂ ਖਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਨਾਾਂ ਖਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਖਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ 
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਖਿਚੋਂ 
ਿਹੁਖਤਆਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਦਾ ਿਖਧਆ 
ਹੋਇਆ ਿੋਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋਣ 
ਿਾਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਘੱਟ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੋਖਿਡ-19 ਦੀਆਾਂ ਉੱਚ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, 
NHS 'ਤੇ ਦਿਾਅ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਅਤੇ ਖਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਿਣਾ ਪਖਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਟੀਕਾ ਮਰੇੀ ਰਸੱਿਆ ਕਰਗੇਾ?
ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਖਿਡ-19 
ਖਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਦਿੇੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਕੋਈ 
ਿੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਧਾਉਣ 
ਖਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਿਾਿਿੂਦ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕੋਖਿਡ-19 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਕਸ ੇਿੀ ਲਾਗ 
ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ ਖਕ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਹੈ 
ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਅਖਧਐਨ 
ਖਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਚੰਤਾ ਨਹੀਂ 
ਿੇਿੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ4

ਕੀ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਰੱਸਿਆ 
ਕਰੇਗਾ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮੈਂ ਦੇਿਭਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਸਿਤੂ ਖਕ ਕੋਖਿਡ-19 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤਹੁਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਗੱੇ 
ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਘੱਟ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹ।ੈ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ 
ਸਮੁਚੱ ੇਿਿੋਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਟੀਕੇ 
ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਿਾਾਂ 
ਖਿਨਾਾਂ ਲਛੱਣਾਾਂ ਦ ੇਲਾਗ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ 
ਲਈ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਗੱ ੇਿਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਸਦੀ ਿਹਤੁ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੈਖਕ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਏ 
ਖਿਅਕਤੀ ਖਿਚੱ ਕੋਈ ਲਾਗ ਘੱਟ ਗਭੰੀਰ 
ਹਿੋਗੇੀ ਅਤ ੇਿਾਇਰਲ ਸ਼ੈਖਡਗੰ ਦੀ ਖਮਆਦ 
ਛੋਟੀ ਹ ੋਿਾਿਗੇੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ 
ਹਾਾਂ ਖਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਖਸਹਤ ਅਤੇ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇ
ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤ ੇਪਖਰਿਾਰ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਕਮਜ਼ਰੋ ਲੋਕਾਾਂ 
ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘਟੱ ਹਿੋਗੇੀ ਖਿਨ੍ਾਾਂ 
ਦੀ ਉਹ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਕੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ?
ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਟੀਖਕਆਾਂ ਤੋਂ 
ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਖਿਚੱੋਂ 
ਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਅਤ ੇਥੜੋ੍ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਖਕਸ ੇਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਭਾਿੇਂ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਖਹਲੀ ਿਰੁਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲਛੱਣ ਹਣੋ, 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਦਿੂੀ ਿਰੁਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ।ੈ ਹਾਲਾਾਂਖਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਖਹਲੀ ਿਰੁਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ 
ਸਰੁਖੱਿਆ ਖਮਲ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਦੂਿੀ ਿਰੁਾਕ ਲੈਣ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਸਰੱੁਖਿਆ ਖਮਲੇਗੀ।

ਿਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਸਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•  ਿਾਾਂਹ ਖਿਚੱ ਖਿਥ ੇਤਸੁੀਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ,
ਭਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤ ੇਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ
ਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਤੋਂ
1-2 ਖਦਨਾਾਂ ਦ ੇਿਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਿਰੁ ੇਹਣੋ 
ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ

•  ਥੱਖਕਆ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•  ਖਸਰਦਰਦ
•  ਆਮ ਦਰਦਾਾਂ, ਿਾਾਂ ਹਲਕੇ ਫਲੂ ਿਰਗੇ

ਲੱਛਣ

ਹਾਲਾਾਂਖਕ ਦ ੋਤੋਂ ਖਤਨੰ ਖਦਨਾਾਂ ਲਈ ਿਿੁਾਰ ਿਰਗਾ 
ਮਖਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਇੱਕ 
ਉੱਚ ਤਾਪ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਿਾਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ 
ਲਾਗ ਹ ੈ(ਪੰਨਾ 6 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਿ)ੋ। 

ਖਿਹਤਰ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਆਮ ਿੁਰਾਕ 
(ਪੈਕਖਿੰਗ ਖਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ)ੋ ਲੈ 
ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਆਮ 
ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਲਿੋ। 

ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ 
ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਖਹਦੰ ੇਹਨ। ਿ ੇਤਹੁਾਡ ੇਲੱਛਣ 
ਖਿਗੜਦੇ ਿਾਪਦ ੇਹਨ ਿਾਾਂ ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਖਚਤੰਤ 
ਹ,ੋ ਤਾਾਂ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਿ ੇਤਸੁੀਂ 
ਖਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤਸੁੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਰ ੇਦਸੱ ੋ(ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਕਾਰਡ ਖਦਿਾਓ) ਤਾਾਂ ਿ ੋਉਹ ਤਹੁਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ
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ਨਾਲ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਸੁੀਂ ਯਲੋੈ ਕਾਰਡ 
ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਖਕਆਾਂ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਕੱੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਦੀ ਖਰਪਰੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਇਹ Coronavirus Yellow Card 
(ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਯਲੋੈ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਿਿੋ ਕਰਕੇ 
ਿਾਾਂ Yellow Card (ਯਲੋੈ ਕਾਰਡ) ਐਪ ਨੂੰ 
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਟੀਕਾ ਸਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਟੀਖਕਆਾਂ ਖਿੱਚ ਿੀਖਿਤ ਿੀਿਾਣ ੂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਖਤਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਦੀਆਾਂ ਖਿਮਾਰੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹ 
ਲੋਕ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਇਨੰਾ ਿਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਖਕਖਰਆ 
ਨਾ ਦੇਣ। ਿਹੁਤ ਥੋੜ੍ੇ ਖਿਹੇ ਅਖਿਹੇ ਲੋਕ ਖਿਨ੍ਾਾਂ 
ਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਦਾ ਿੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ 
ਲਗਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਇਸ ਖਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਲਰਿੀਆਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹ ੋਜਾ ਂਿਚੋਦ ੇਹ ੋਸਕ 
ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹ?ੋ 
ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਿੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਖਿਚੱ ਟੀਖਕਆਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ 
ਟਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, 
ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਖਦੰਦ ੇਹਾਾਂ ਖਕ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘੱਟ 
ਿੋਿਮ ਿਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ 
ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਦ ੇਪਰੂੇ 
ਹਣੋ ਤਕੱ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਖਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਕੋਖਿਡ-19 ਦ ੇਿੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਹਰੋ 
ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਿਾਰ ੇਗਲੱ ਕਰੋ। ਿਹਤੁੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ 
ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਖਿਡ-19 

ਹ ੋਿਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਗੈਰ-ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਿਧਰੇੇ ਗਭੰੀਰ ਨਤੀਿ ੇਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀਆਾਂ ਹਨ 
ਅਤ ੇਖਸਹਤਮਦੰ ਿਚੱ ੇਨੂੰ ਿਨਮ ਦੇਣਗੀਆਾਂ। 
ਖਿਿੇਂ-ਖਿਿੇਂ ਟੀਕੇ ਿਾਰ ੇਿਧਰੇੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਟੇਾ 
ਉਪਲਿਧ ਹਿੋਗੇਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦਲ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹ,ੋ ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਹ ੈਖਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਿਿੋਮ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 
ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਰੇ ਖਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈਖਕ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤਸੁੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹ ੋਗਏ 
ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਖਚਤੰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੀਖਕਆਾਂ ਖਿਚੱ ਅਖਿਹੇ 
ਿੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਿ ੋਸਰੀਰ ਖਿਚੱ ਿਧਦ ੇਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇਅਣਿਨਮ ੇਿਚੱ ੇਖਿਚੱ 
ਕੋਖਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਣ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਖਿਿੇਂ ਖਕ ਅਸੀਂ ਹਰੋ ਟੀਖਕਆਾਂ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ PHE ਉਹਨਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅਪੱ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰ ਖਰਹਾ ਹ ੈਖਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਖਿਚੱ 
ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਖਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ 
ਖਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਾਂ ਿੀਤਣ ਦ ੇਨਾਲ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੰ 
ਿਲਦੀ ਭਰੋਸਾ ਖਮਲੇਗਾ।

ਿੱਚ ੇਪਦੈਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ, 
ਿ ੋਗਰਭਿਤੀ ਹਨ ਿਾਾਂ ਿਚੱ ੇਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਦੁਧੱ ਖਪਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹਣੋ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.gov.uk/government/
publications/covid-19-vaccination-
women-of-childbearing-age-
currently-pregnant-planning-a-
pregnancy-or-breastfeeding 'ਤੇ 
ਖਿਸਖਤਰਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਨ੍।
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ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ6

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿੋ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਿੀ 
ਿੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਿਾਾਂਦੇ ਹੋ। 

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿ ਜਾ ਿਕਦਾ/
ਿਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਿੰਨਾ ਖਚਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਖਹਸੂਸ 
ਕਰਦ ੇਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਾਂਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿਿਮੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਮਾਰ ਿਾਾਂ 
ਿਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 
ਚਲਾਉਣ ਿਾਾਂ ਡਰਿਾਇਖਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਹੋ 
ਿਕਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਖਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਹੋ 
ਖਗਆ ਹਿੋੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਦੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ 
ਲੱਗੇ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਧ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਨਯਖਮਤ ਸਕ੍ੀਖਨੰਗ ਟੈਸਟ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-
19 ਦੇ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਹੋ 
ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰੋ। ਿੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms/ 
ਦਿੇੋ

ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਦੂਿੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਿਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 

ਖਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ 3 ਤੋਂ 12 
ਹਫ਼ਖਤਆਾਂ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਹੀ ਖਕਸਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਿੁਰਾਕਾਾਂ 
ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਿਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਣ ਤੱਕ 
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਖਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਖਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਿਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ 
ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਖਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਿੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਖਿੱਚ ਿਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਮੇਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਰੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਖਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਦੇਣਗੀਆਾਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਿਧਾਉਣ ਖਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਿੱਚ ਸੇਧ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, 
ਖਿਸ ਖਿੱਚ ਸਹੀ ਖਨੱਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੂੰ ਪਖਹਨਣਾ ਅਤੇ ਖਕਸ ੇ
ਿੀ ਸਕ੍ੀਖਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ 
ਖਿੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। 

ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਖਰਿਾਰ, 
ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਖਹਕਰਮੀਆਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ, 
ਘਰ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਆਮ 
ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

•  ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
•  ਖਚਹਰ ੇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਖਹਣਨਾ
•  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਰ-

ਿਾਰ ਧੋਣੇ 
•  ਮੌਿੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

www.gov.uk/coronavirus

Coronavirus Yellow Card (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਯੈਲੋ 
ਕਾਰਡ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਿੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਿਮੇਤ 
ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਸਵਆ ਂਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਤਾਿਚਾ ਪੜ੍ੋ।

ਤੁਿੀਂ ਉਿੇ ਵੈੱਿਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਂYellow Card ਐਪ ਨੂੰ 
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/


ਕੋਖਿਡ-19 ਨੱਕ ਿਾਾਂ ਮੂੰਹ ਖਿੱਚੋਂ ਖਨਕਲੀਆਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ 
ਿੂੰਦਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿੋਲਦੇ ਿਾਾਂ ਿੰਘਦ ੇਸਮੇਂ। 
ਦਖੂਸ਼ਤ ਿਸਤੂਆਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਖਿੱਚ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਅਿੱਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 
ਛੂਹ ਕੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ
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ਤੁਸੀਂ www.healthpublications.gov.uk ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਖਕਤਾਿਚੇ ਮੰਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ  
ਰੱਖਿਆ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਿੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਵਡ-
19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਖਿਡ-19 ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਖਕਉਂਖਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਟੀਖਕਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਿੇਂ, ਪਰ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਿਾਉਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਰ ੇਖਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਦਿੇ:ੋ www.nhs.uk/covidvaccination
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