ਤੁਹਾਡੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ

ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ COVID-19
ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਕੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ

ਿਸਨੀਕਾਂ, ਪਰਰਿਾਰਾਂ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਰਮਤਰ ਰਪਆਰਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਰਿਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਨੰ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਹੈ।
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਿਸਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਹਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ
ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੌ ਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਹਲੇ
ਪੜਾਅ (ਪੜਾਅ 1a) ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਮਆਂ ਅਤੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਿਾਸਤੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਦੀਆਂ ਸੁਰਿਧਾਿਾਂ ਰਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਤੁਹਾਨੰ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਕਹੜੇ ਰਦਨ ਨੰ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਤੁਹਾਨੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਿਾਰ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਰਮਿੱ ਤਰ ਰਪਆਰਰਆਂ ਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਰਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ
•

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ
ਕਰੇਗੀ।

•

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਰਨਕੀ ਕਾਰਜਬਲ ਿੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ
ਕਲੀਰਨਕੀ ਕਾਮੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲਾ ਰਦਨ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ
ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

•

ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਤੁਹਾਨੰ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂਿੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੰ (ਜੇ ਕੋਈ
ਸਥਾਪਤ ਹੈ), COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।
o

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ
ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਰਸਹਤ ਰਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

o

ਸਰਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਿਾਰ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਕਲੀਰਨਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਕਸੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ
ਅਤੇ ਖਤਰਰਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ
ਲਗਿਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਉਰਚਤ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਕਲੀਰਨਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਰਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਉਰਚਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰ ਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ
ਰਕਸੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ
ਸੁਰਿਧਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ, ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।

•

COVID ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰ ਦਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪਰਚੀ ਿਜੋਂ ਰਲਖ ਕੇ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੰ ਬਜੁਰਗ ਸੰ ਭਾਲ ਿਕੀਲ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਹੈ। OPAN ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਿਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਰਤਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਿਿੱ ਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਦੇ ਿਕੀਲ 1800 700 600 ਉੱਤੇ ਜਾਂ opan.com.au ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਕਲੀਰਨਕੀ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਰਿਕਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ ਸੁਰਿਧਾ ਇਹ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਸੇ
ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਿਾਸਤੇ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਿੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

•

ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਿਾਲੀ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਰਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੰ ਸਿੱ ਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚੰ ਤਤ ਮਰਹਸਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਰਿਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਰਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਭਰੋਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਕਸੇ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਂਗ, COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਲੀਰਨਕੀ ਕਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਸਹਤ ਰਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਿੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿਧਾ ਰਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਰੜਓਂ
ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਮਰਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦਿੱ ਸੋ।

ਭਰੋਸਯ
ੇ ਗ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ
ਰਸਹਤ ਰਿਭਾਗ ਦੀ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿੀ
ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਿਾਸਤੇ ਪੁਿੱ ਛੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਿੀ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਿਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਦਾ ਨੈੱਟਿਰਕ (OPAN)
ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਰਦਨ 1800 237 981, ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ – ਰਾਤ 10 ਿਜੇ (AEDT) ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ
ਕਰੋ covid@opan.com.au.

health.gov.au/covid19-vaccines
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