COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਤਤਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤਿਆ: 30 ਜੁਲਾਈ 2021

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ
ਜਦ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੋਿ ਹੋ (ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਤਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਤਾਾਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਤੁ ਸੀਂ ਹੇਠ ਤਲਤਖਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•

myGov ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ
ਐਕਸਪ੍ੈੈੱਸ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ।
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੈੈੱਟ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤਵੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸੈੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ, ਪਰ myGov
ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤਲੂੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤਸਹਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (IHI) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਇਤਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਚੀ (ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੋਿੇ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ ਸਰਤਵਸਜ਼ ਆਸਟ੍ ੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਤਤਹਾਸ ਦੀ ਸਚੀ ਤਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਤਆਰ ਹੋਣਾ
ਆਸਟ੍ ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਤਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਿੂੰਭੀਰ
COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਤਹਲਾਾਂ ਤਮਲੇ ਿੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਲੇ ਿੀ। www.health.gov.au/covid19-vaccines ਉੈੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
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ਤਕਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/ ਉੈੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ:
•

ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰਘ, ਵਿਦਾ ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨਾਲ ਤਬਮਾਰ ਹੋ ਜੋ COVID-19 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

•

COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਤਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਤਹ ਰਹੇ ਹੋ

•
•

ਕੁ ਆਰਨਟੀਨ ਤਵੱਚ ਹੋ
COVID-19 ਵਾਲੇ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉੈੱਪਰ ਤਦੱਤੀਆਾਂ ਸ਼੍ੇਣੀਆਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਤਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 7 ਤਦਨਾਾਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ
ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਿਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਹੈ ਤਕ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਫਾਈਜ਼ਰ
[ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ] ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਤਤੂੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਲਿਭਿ 12 ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਤਵੱਚ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਅੂੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਤਆਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਤਆਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਤਖਲਾਫ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਤਖਆ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਭਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਿੀ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਤਲਤਖਆਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕੱਤੇ ਕਰਕੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

•
•

ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾਾਂ, ਐਲਰਜੀਆਾਂ, ਖਨ ਵਿਣ ਦੇ ਤਵਕਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ)

•
•
•
•
•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਪਛਲੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਾਂਡ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)
ਤਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਹੋਈਆਾਂ ਪ੍ਤੀਤਕਤਰਆਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡਾਕਟਰਾਾਂ (ਜੀ ਪੀ) ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜੂੰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਤਮਲਦੇ ਹੋ
ਤਚਹਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ (ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ਤੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)।
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ, ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤਵਚਾਰਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੋਿੇ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ:
•
•
•
•
•
•

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਕਸੇ ਅੂੰਸ਼ ਪ੍ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਤੀਤਕਤਰਆ ਹੋਈ ਸੀ
ਹੋਰਨਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਤਸਸ (ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਤੀਤਕਤਰਆ) ਹੋਈ ਸੀ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੂੰਭੀਰ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤਕ ਮਾਤਹਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੋਈ ਸੀ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਤਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਸਟੋਸਾਈਟੋਤਸਸ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ ਹੈ ਤਜਸਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਤਸ਼ਕਾ ਲੀਕ ਤਸੂੰਡਰੋਮ ਦਾ ਜਾਾਂਚ ਤਵੱਚ ਪਤਾ ਲਿਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ
ਕੋਤਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਥ੍ੌਂਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਜਾਾਂਚ ਤਵੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਿਈ
ਥ੍ੌਮੌਬੋਤਟਕ ਥ੍ੌਮੌਸਾਈਟੋਪੈਤਨਕ ਤਸੂੰਡਰੋਮ (TTS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਧਮਣੀਦਾਰ ਥ੍ੋਮੋਬਤਸਸ

•

ਹੋਇਆ ਹੈ
ਹੈਪੇਰੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ੇਤਰਤ ਥ੍ੌਂਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (HIT), ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਸਾਈਨਸ ਥ੍ੋਮਬ
ੋ ਤਸਸ (CVST), ਪੇਟ ਦੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ (ਖ਼ਨ
ਦੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ) ਤਵੱਚ ਖ਼ਨ ਦੇ ਿਤਲੇ ਜਾਾਂ ਖ਼ਨ ਦੇ ਿਤਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਂਟੀਫੋਸਫੋਤਲਪੀਡ ਤਸੂੰਡਰੋਮ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ ਹੈ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਤਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਤਟਸ ਸੀ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਤਵੱਚ ਿਠੀਏ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਐਂਡੋਕਾਰਡੀਤਟਸ ਹੈ
ਜਮਾਾਂਦਰ ਤਦਲ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ ਹੈ
ਤਡਲਾਟੇਡ ਕਾਰਡੀਓਮਾਓਪੈਥੀ (30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ)

ਿੂੰਭੀਰ ਤਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਤਦਲ ਟ੍ ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ
ਖਨ ਵਿਣ ਦਾ ਤਵਕਾਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਐਂਟੀਕੋਿਲੈਂ ਟ ਥਰੈਪੀ (ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਤਮਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਕੀ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਤਕ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ)

•
•
•

ਪਤਹਲਾਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਤਬਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ COVID-19 ਤੋਂ ਲਿਾਤਾਰ ਤਬਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ
ਕੋਈ ਹੋਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਅਤੇ ਤਕਹੜਾ ਬਰਾਾਂਡ) ਤਮਤਲਆ ਹੈ
ਤਪਛਲੇ 7 ਤਦਨਾਾਂ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਤਲਆ ਹੈ

ਕੁ ਝ ਕੁ ਹਾਲਤਾਾਂ ਤਵੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਤਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਤਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਸੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•

COVID-19 ਫਾਈਜ਼ਰ (ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ) ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ
COVID-19 ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁ ਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਿੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਿੇ, ਜੋ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡੌਲੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤਵੱਚ ਲਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤਮੂੰਟਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਤਨਕ ਤਵੱਚ ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਤਹਾਸ ਉੈੱਤੇ ਤਨਰਭਰ
ਕਰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਲੀਤਨਕ ਤਵੱਚ 30 ਤਮੂੰਟਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

health.gov.au/covid19-vaccines-languages
Preparing for COVID-19 vaccination - 17082021 - Punjabi

3

ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਨੱਜੀ ਵੇਰਤਵਆਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਭਾਤਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations ਉੈੱਤੇ
ਜਾਓ।
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