
 

 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ 

ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣਾ  
ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 14 ਅਪ�ੈਲ 2021 

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

1. ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਐਨਐਚਐਸ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹ।ੈ 7 

ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 27 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋਕ� ਨ�  ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 

ਖੁਰਾਕ[ਫਟੁਨ� ਟ 1]ਕੀਤੀਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਘਰ�, ਅਮਲੇ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਕਾਿਮਆ,ਂ 50 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ�, ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱ ਪ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� 99% ਮੌਤ� ਲਈ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਜਾਨ� ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤ� ਪਤਾ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨ�  ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ 6,100 ਮੌਤ� 

ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ  ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਐਮਐਚਆਰਏ ਨ�   ਕੋਿਵਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਜ� ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ 

ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਫੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰਨ ਤ� 

ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਰਨ ਅਿਧਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣ-ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਤਮਕ 

ਸਾਰਸ-ਕੋਵੀ-2 ਲਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨ�  ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 21 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ 72% (95% ਸੀਆਈ 58 ਤ� 86) ਦੀ 

ਲਾਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਿਦਖਾਈ  ਹੈ - ਇਹ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨ� ਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਿਵੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਪ�ਭਾਵ� ਵਰਗਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ��ਸਿਮਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਟ��ਸਿਮਸ਼ਨ ਤ� 

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:1
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399


ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਥੋੜ�ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ� 

ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

3. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ 

ਤ� ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ। ਅਸ� ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜ ੇਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸੇਵਨ 

4. ਅਸ� ਿਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਕੋਪ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਗੁਆ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਵੀਆਈ) ਨ�  ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਅਤੇ 

ਉਹਨ� ਦੇ ਅਮਲੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲਆਊਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਗਰੁੱ ਪ 

ਵਜ� ਕੀਤੀ। 

5. ਐਮਰਜ�ਸੀ (ਸੇਜ) ਸੋਸ਼ਲ ਕਅੇਰ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੱੁਪ ਨ�  ਉਜਾਗਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿੋਵਡ-19 ਲਾਗ ਅਤੇ ਇਨ� � ਬੰਦ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ 

ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰ ੇਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 

ਅਸਰ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ �ਚ ਪੱਧਰ� 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵੈਕਸੀਨ-ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ 

ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰ ੇਖੁੱ ਲ�ੀਆਂ ਸੈਿਟੰਗ� ਨਾਲ� ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ� (ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ�) ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧਰੇੇ ਿਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

6. ਐਸਏਜੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਨ�  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ�ਕੋਪ� ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 

ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ ਿਵੱਚ 80% ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 

ਵਸਨੀਕ� ਿਵੱਚ 90% ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 

ਹੈ। ਇਹ ਦਰ� ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਨਵ� ਰਪੂ� ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਧਰ ਵਧ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

7. ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਐਨਐਚਐਸ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ 

ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। 4 ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤੱਕ, ਇੰਗਲ�ਡ 

ਿਵੱਚ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 94.1% ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ 

ਪਿਹਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 4 ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 

ਕਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ� 78.9% ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ 78.9% ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਅੰਕੜਾ ਖੇਤਰੀ, 

https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccine-priority-groups-advice-on-30-december-2020


ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਅਪ�ੈਲ 

2021 ਤੱਕ, 89 ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 80% ਤ� ਘੱਟ ਅਮਲੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 

32 ਲੰਡਨ ਬਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 27 ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਕੋਲ 70% ਤ� ਘੱਟ ਅਮਲੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 

ਹੈ। 

8. ਨਤੀਜ ੇਵਜ�, ਅਜ ੇਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਅਜ ੇਤੱਕ ਐਸਏਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਕੋਪ 

ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ�ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ, ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ�ਭਾਵ� ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਿਖਮ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਲੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ ੈ

 
9. 13 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੰੂ, ਅਸ� ਯੂਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ� ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਯੋਜਨਾਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਿਝਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਘਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾਬੱਧ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹ�, ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਬੰਧਕ� ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

10. ਅਸ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� – ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮ� ਨ�  ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦਾ 

ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਐਚਐਸ ਇੰਗਲ�ਡ ਹਰੇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ-ਮਲੁਾਕਾਤੀ 

ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਜੌੂਦ ਨਹ� ਹੋ 

ਸਕਦੇ, ਹਰੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵ� ਰਾਹ� ਪਹੁੰ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ� 7 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਬੁਿਕੰਗ 

ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਖਲੋ�ੀ ਤ� ਜ ੋਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤ� ਬੱੁਕ ਕਰ ਸਕਣ। 1 ਅਪ�ੈਲ 

ਤ�, ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਾਮ ੇਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਰਾਹ� ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

11. ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ (ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ� 

ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ ਿਕ 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan


• ਬੇਸਪੋਕ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂ(ਪੋਸਟਰ, ਵੀਡੀਓ, ਿਕਤਾਬਚੇ, ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

ਸੰਪਤੀਆਂ) ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਐਪ, ਹਫਤਾਵਰੀ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਚੈਨਲ� ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 
• ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਬੁਿਕੰਗ ਸਰਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁਿਕੰਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਡਜੀਟਲ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਲ ਕਾਿਮਆ ਂਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ 

ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਿਹੰਮ 
• ਇੱਕ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਟੂਲਿਕੱਟ (ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ) ਿਜਸਨੰੂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
• ਪ�ਭਾਵਕ�, ਨ� ਤਾਵ� ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨ� ਹਾ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ 

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਟੀਕਾਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ 

ਹੈ 
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗਰੁੱ ਪ� ਨਾਲ ਬ�ੀਿਫੰਗਿਜੰਨ� � ਨ�  ਵੈਕਸੀਨ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਿਹ-ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ◌ਾ◌ਂ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ 

12. ਅਸ� ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਖਤੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਇਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਅਸ� ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ 

ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ। 4 

ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤੱਕ, ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਯਗੋ ਕਾਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ  

67.8% ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ 82.4% ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ�, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਟੀਮ� ਅਤੇ ਹੋਰ� ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

13. ਇਹਨ� ਕਿੋਸ਼ਸ਼� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਸਜੇ ਸਲਾਹ ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਤ� ਜੋ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਮਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� 

ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ ਹ�। ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੋ

ਇੰਨੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਪੁਰਾਣੇ 

ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਨ� � ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ 

ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 

https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/


14. ਅਸ� ਉਹਨ� ਿਨਯਮ� ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਤ� ਜ ੋਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 

ਪ�ਦਾਨਕ� ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਿਜੰਨ� � ਨ�  ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-

19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਲੋੜ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਾਗ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਅਿਭਆਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਅਸ� 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਹਰੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ ੋਸੰਭਾਲ ਘਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਨਐਚਐਸ ਕਾਮੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

15. ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਿਟੰਗ� ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸਭ 

ਤ� ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ �ਚ ਜੋਿਖਮ, ਬੰਦ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 

ਿਨਰੰਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖ�ਗੇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 

ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ 

16. ਅਸ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2008 (ਿਨਯਿਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) ਅਿਧਿਨਯਮ 2014ਿਵੱਚ ਸੋਧ 

ਰਾਹ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇਹ�। ਅਸ� ਅਿਧਿਨਯਮ� ਦੇ ਭਾਗ 3 ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਮਆਰ� 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਵਵਸਥਾ ਵਜ� ਲੋੜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹ�, ਜੋ ਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 (2)(ਐਚ) 

ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜ� ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 (ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, 

ਪ�ਦਾਨਕ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਗ� ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ�  ਲਾਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਅਿਭਆਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ�ਗੇ, ਜ ੋਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 

21 ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨਕ� ਨੰੂ ਿਨਯਮ� ਦੇ 

ਅਿਧਿਨਯਮ 12 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਭਆਸ 

ਜ਼ਾਬਤੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ� ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ(ਦੇਖੋ  ਅਨ� ਕਸਏ)। 

17. ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਬਜ਼ਰੁਗ 

ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਤੁਸ� ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ 

ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.gov.uk/government/publications/the-health-and-social-care-act-2008-code-of-practice-on-the-prevention-and-control-of-infections-and-related-guidance
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a


• ਸਿਹਯੋਗੀ 
• ਸਗ� ਸਹਾਇਕ 
• ਨਾ ਤ� ਸਿਹਯਗੋੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਕ 
• ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਕ 
• ਸਹਾਇਕ ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰੇਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। 

 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 

18. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 65 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜ ੋਸੰਭਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਹਣੋ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਅਿਧਿਨਯਮ 

ਿਕਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ? 

 

19. ਸਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਨ�  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ� ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਸੈਿਟੰਗ ਵਜ� ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕ� 

ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦੀ ਆਬਾਦੀ 80 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਿਹ-ਰੋਗੀਆਂ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਡਮ�ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ 

ਮੁੱ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ�ਥਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨ� ਬੰਦ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ, ਕਾਮੇ ਕਈ ਵਸਨੀਕ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 



ਹਨ, ਜ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਿਕ�ਆ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਕਝੁ ਲੋਕ� ਲਈ 

ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 (ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆ)ਂ ਦੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੌਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 20% ਹਨ - ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਸੈਿਟੰਗ� ਤ� 

ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ� ਲਗਭਗ ਦੱੁਗਣੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਫ਼ੀ 

ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� 

ਹਨ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਾਓ। 

 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 

20. ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 65 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ 

ਬਾਲਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤ� ਬਚਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਕਅੇਰ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

21. ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਜ� ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਦਾਨਕ (ਪੂਰੇ ਸਮ� ਜ� ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ), ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ 

ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਮ,ੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਤਾਇਨਾਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭੂਿਮਕਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� 

ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਿਟੰਗ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

22. ਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਸ� ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ 

ਹ� ਜ ੋਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵ�, ਜ� ਹਰੋ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ�, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਪੇਸ਼ਵੇਰ� ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜ ੋਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨ�ਜੀ 

ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੇਅਰਡ�ੈਸਰ ਜ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ 



ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨ� ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ' ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� - ਉਹ ਦੋਸਤ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਏੋ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨ� 

ਲੋਕ� ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਜ ੋਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ 

ਸਵਾਲ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

23. ਅਸ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ ਜੋ 

ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜੱਥੇ 

ਅਸ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਜੇ ਸਸੋ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਿਕੰਗ 

ਗਰੁੱ ਪ ਨ�  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਾਭ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜ ੋਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸ� ਬੇਸੱ਼ਕ ਉਹਨ� ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ 

ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਿਵੱਚ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹ� 

ਸਮਝਦੇ। ਅਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 

 

ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 

ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

• ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਮਲਾ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਦਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਸੰਭਾਲ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ) 

o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ ੋਬਕਾਇਦਾ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus


o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੇਅਰਡ�ੈਸਰ 
o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਜ ੋਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ�ੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਕਲਾ ਿਚਿਕਤਸਕ, ਸੰਗੀਤ ਿਚਿਕਤਸਕ 
o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਉਹਨ� ਦੋਸਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵ�' ਵਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜੋ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਉਹ ਸਾਰ ੇਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ੋਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਵਲੰਟੀਅਰ 
o ਹ� 
o ਨਹ� 
o ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹ� 

• ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 

 

ਛੋਟ� 

24. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਣੋਗੇ ਿਜੱਥੇ ਕਲੀਿਨਕੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨ� ਵਾਸਤੇ 

ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਹ।ੈ ਅਸ� ਇਹ ਸਿੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਿਨਯਮ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਨਯਮ� ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ�ੀਨ ਬੱੁਕ(ਕੋਿਵਡ-19)ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a


ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੀ ਿਕਤਾਬ, ਅਿਧਆਇ 14ਏ)ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ 

(ਜੇਸੀਵੀਆਈ) ਜ ੋਕਲੀਿਨਕੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨ� 

ਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਜ� ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਕ ਗ�ੀਨ ਬੱੁਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜ� (ਅਿਧਆਇ 14ਏ, ਪੰਨਾ 16) 

ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਾਗ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਤ� ਪਿਹਲ�, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਲੋੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਪੀਈਜੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਝੁ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਜ� ਅਵਸਥਾ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਗ�ੀਨ ਬੱੁਕ ਜ� ਜੇਸੀਵੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛੋਟ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਕਤੇ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਸੀਵੀਆਈ ਗਰਭਵਤੀ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਅਵਸਥਾਵ� ਤ� ਿਬਨ� ਔਰਤ� ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਜਖੋਮ� ਅਤੇ 

ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ। 

25. ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਛੋਟ ਹੈ। 

26. ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ� ਯੋਗ ਕਾਿਮਆ ਂਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਜ� 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੀਿਨਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ 

ਿਕ ਜ ੇਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਿਕਸ ੇਮ�ਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਯਾਤਰਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਲੋੜ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵਗੇੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 

ਮੁੱ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ। 

27. ਸਰਕਾਰ ਜੇਸੀਵੀਆਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜ�, 30 ਸਾਲ 

ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕਿਜੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ/ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨ� ਕਾ ਵਕੈਸੀਨ ਦਾ 

ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

ਕੀ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਜ� ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਲੋੜ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

• ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ 
• ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ 
• ਨਾ ਤ� ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਿਹਮਤ 
• ਅਸਿਹਮਤ ਹਣੋ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ 
• ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021


• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਹੋਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਇਸ ਲੋੜ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 

ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ 

28. ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਨਯਮ� ਿਵੱਚ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਿਕ ਉਹ ਸਬੂਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜ� ਡਾਕਟਰੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਿਮਆ ਂਨੰੂ ਮੈਨ� ਜਰ ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

29. ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇ'ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 

ਐਪ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੋ ਮੈਨ� ਜਰ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਉਹਨ� ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸ� ਿਕਵ� 

ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗੇ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

• ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 
• ਿਲਖਤੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 
• ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਿਵਹਾਰਕਤਾਵ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 



ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� 

ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? 

• ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 
• ਿਲਖਤੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 
• ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਭਾਈਵਾਲ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਲੋੜ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� 

ਹਨ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਲੋੜ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਿਚੰਤਾਵ� 

ਹਨ? 

 

30. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ 

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਵਾਸਤੇ ਉਿਚਤ ਛੋਟ ਿਮਆਦ ਕੀ ਹਵੋੇਗੀ। 

31. ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਤੇ ਿਕੱਤਾਕਾਰੀ ਿਸਹਤ 

ਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ। 

 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ� ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? 

• ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ 



• ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ 
• ਨਾ ਤ� ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
• ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
• ਬਹੁਤ ਮਸੁ਼ਿਕਲ 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰੇਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। 

 

ਸੰਭਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

32. ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋੜ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਮਆਰ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣੇਗੀ (ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ 

ਐਕਟ 2008 (ਿਨਯਿਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) ਅਿਧਿਨਯਮ 2014) ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਸੀਿਕਊਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 65 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ �ਥੇ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ� ਸੀਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ 

ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਦ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੈਿਟੰਗ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

33. ਰਿਜਸਟ�ਸੇ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਜਦ� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਬੰਧਕ� ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ�  

ਪੈਣਗੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਮੇ ਐਮਐਚਆਰਏ ਵੱਲ� ਮਨਜ਼ਰੂ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ 

ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ। 

34. ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਸੀਿਕਊਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ� ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜੋਿਖਮ-ਆਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਸੀਿਕਊਸੀ ਕੋਲ ਿਸਵਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਪ�ਦਾਨਕ ਜ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਨ� ਜਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਪਰਾਿਧਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

35. ਸੀਿਕਊਸੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਿਸਵਲ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 

ਸ਼ਰਤ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਜ� ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ/ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ/ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਿਸਹਤ ਜ� ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 

ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤ� ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 



36. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨਕ� ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪ�ਬੰਧਕ� 

'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨਕ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਨ� ਜਰ ਵਾਸਤੇ "ਲਾਗ� ਦੇ ਫੈਲਣ, ਉਹਨ� 

ਸਮੇਤ ਉਹਨ� ਦੇ ਫੈਲਣ, ਿਜੰਨ� � ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ" ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ, 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਐਸ21 ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਈਪੀਸੀ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� 

ਟਾਲਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪ�ਦਾਨਕ ਜ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਨ� ਜਰ ਿਕਸ ੇ

ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਿਕਊਸੀ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਿਥਰ ਜੁਰਮਾਨ�  ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਕ�ਮਵਾਰ ਿਕਸ ੇਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਨ� ਜਰ ਜ� 

ਪ�ਦਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ £2,000 ਜ� £4,000 ਹੈ। 

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ 

37. ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੁੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਤੱਵ (ਪੀਐਸਈਡੀ) ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਰੁੱ ਪ� 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ, 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀਆ ਂਔਰਤ� ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦਾ �ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗਰੁੱ ਪ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਝਜਕ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵ� ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ 

ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ 

ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਇਨ� � ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸ� 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਗਰੁੱ ਪ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਨਵ� ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ 

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸ� ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਘਰ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ�। 

 

ਕੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਵਾਲੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤ� ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 



ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ� 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕ�? 

 

ਕੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਵਾਲੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ� 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕ�? ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਨਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ? 

 

38. ਅਸ� ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੰੂ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਟਰੈਕ 

ਕਰ�ਗੇ, ਜ ੇਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

39. ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਿਜੰਨ� � ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੈਰੀਅਰ ਚੋਣ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਸ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪਛਾਣਦੇ ਹ�। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਟਾਲਣਯੋਗ ਪ�ਕੋਪ 

ਦੇ ਖਤਰੇ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਕੋਿਵਡ-19 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਪ�ਗਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 

ਪ�ਦਾਨਕ� ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਲੋਕ� 

ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 1 ਤ� 1 ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਨਰੰਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੈ। 

40. ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨ� 

ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਿਨਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨ� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 

ਤਾਇਨਾਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ, �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਅਸਿਥਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਅਸ� ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 

ਿਵੱਚ ਅਮਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹ�, ਜ ੇਕਾਿਮਆਂ ਨ�  ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 



ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਝੁ ਸਥਾਨਕ ਖਤੇਰ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਮੁੱ ਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 

ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਉਹਨ� ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ। 

 

ਤੁਸ� ਇਹ ਿਕਵ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਕਵ� ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹਨ� ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ 

ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ? 

• ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ੋ
• ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ੋ
• ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦੀ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 

 

ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਦੀ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹਨ? (ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਉਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 

• ਕੁਝ ਅਮਲਾ ਵਕੈਸੀਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
• ਕੁਝ ਅਮਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈ
• ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਲੋੜ ਤ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ� ਬਲ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
• ਅਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਨੰੂ ਚੁਣਤੌੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
• ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵ� 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ 

ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਿੈਟੰਗ� ਿਵਚਕਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 



• ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
• ਥੋੜ�ੀ-ਿਮਆਦ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕਵਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 
• ਨਵ� ਸਥਾਈ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 
• ਨਵ� ਸਥਾਈ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮ� 
• ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹਨ� ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਪੈਮਾਨ�  ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਸ�ਝੀ ਕਰ ੋ

• ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ�ਭਾਵ 
• ਦਰਿਮਆਨਾ ਪ�ਭਾਵ 
• ਗੰਭੀਰ ਪ�ਭਾਵ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰੇਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। 

 

ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵ� ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? (ਜੋ ਵੀ 

ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਅਸਾਨੀ 
• ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਿਡੰਗ, ਸਮ�, 

ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ� ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� 
• ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
• ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚ�ਪੀਅਨ� ਤ� ਸਹਾਇਤਾ 
• ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਕਲੀਿਨਕੀ ਲੀਡ� ਤ� ਸਹਾਇਤਾ 
• ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 

 

ਕੀ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਨਵ� ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਿਵਧਾਨਕ ਲੋੜ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

• ਹ� 
• ਨਹ� 
• ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
• ਲਾਗੂ ਨਹ� 



ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਿਵਧਾਨਕ ਲੋੜ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਦਓ ਿਜੰਨ� � ਨਾਲ ਇਹ ਨਵ� ਨੀਤੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

41. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ� ਮਾਲਕ� ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਜ ੇਨੀਤੀ ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਬੰਧਕ� ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ ਜ ੋਪ�ਬੰਧਕ� ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਪ�ਭਾਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਨ� ਕਸ ਏ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਪ�ਦਾਨਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਾਗੂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਿਕ: 

65 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਵਸਨੀਕ� ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਮਲੇ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਪ�ਦਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਅਮਲੇ, ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਲੰਟੀਅਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ� ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅਮਲੇ 

ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪ�ਦਾਨਕ ਇਹ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਕ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਕਰਪਾ ਿਮਆਦ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਮਐਚਆਰਏ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਪ�ਾਪਤ ਹਈੋਆਂ ਹਨ, 

ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12,[ਫੁਟਨ� ਟ 2] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਨ� ਜਰ (ਜ� ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਵਅਕਤੀ) 

ਦੁਆਰਾ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵ� 

ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਹਨ� ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਿਸਹਤ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ (ਗ�ੀਨ ਬੱੁਕ, ਜੇਸੀਵੀਆਈ ਗਾਈਡ�ਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ)। 

ਉਹਨ� ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਿਸਹਤ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਪੰਜੀਿਕਰਤ ਮੈਨ� ਜਰ� (ਜ� 

ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਨ�  ਜੋਿਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਿਖਮ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਅਮਲੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:2


ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਉਿਚਤ ਿਸੱਿਖਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਵਾਸਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਹਨ। 

ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 

1. ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਉਦ� ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਗਲ�ਡ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ 

ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ↩ 
2. ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2008 (ਿਨਯਿਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2014 ਦੇ 

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਉਪਭਗੋਤਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗ� ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ, 

ਅਤੇ ਰੋਕਣ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ ੋਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਏੋ ਹਨ (ਅਿਧਿਨਯਮ 12(2)(ਹ))। ਪ�ਸਤਾਵ ਇਸ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਿਕਊਸੀ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ 

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ 

ਅਸਫਲਤਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ� ਅਿਜਹ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ 

ਹੈ। ↩ 
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