COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਿੈ,
ਜੋ ਤੁਿਾਨੰ ਹਮਲੇ ਗੀ: ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ (ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ), ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਫਾਈਜਰ) ਜਾਂ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ (ਮੌਡਰਨਾ)।
ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ: 8 ਅਕਤਬਰ 2021

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋ ਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰ COVID-19 ਨਾਮ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਬਿੁਤ ਘੱ ਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਹਵੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹਤੰ ਨ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਨ। ਫਾਈਜਰ
ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਨੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਿ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਤੁਿਾਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇੱ ਕੋ ਬਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹਮਲਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰ
ਦੱ ਹਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਿ ਲੋ ਕ ਹਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਵੇਖ:ੋ www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendationson-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-who-are-severelyimmunocompromised
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਿਰਾਂ ਨੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ COVID-19 ਟੀਹਕਆਂ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਨ।

ਹਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰ ਿਲਕੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਦਨ ਤੋਂ ਸੁਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲ
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰ ਨੰ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਹਸੰ ਡਰੋਮ, ਜਾਂ TTS ਨਾਲ
ਥ੍ਰੋਮਬੋਹਸਸ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਹਸਸ) ਹਜਸ ਹਵੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ
ਜਾਂਦੇ ਿਨ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪਨ
ੇ ੀਆ)। TTS ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਓਕਾਰਹਡਹਟਸ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਹਡਹਟਸ (ਹਦਲ ਦੀ ਸੋਜਸ) ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
ਹਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਿਲਕੇ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਿੋ ਗਏ ਿਨ।

ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰ ਿਨ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਚੰ ਤਤ ਿੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤੇ ਨੰ
ਦੱ ਸੋ।

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਮਹਿਸਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤੁਿਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਫਤੇ ਹਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ
ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਕੁਝ ਕੁ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰ

ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਸਲਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱ ਚ
ਸਾਮਲ ਿਨ:
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ – ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਿੋ

ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ੍ਾਂ ਨੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਿੱ ਥ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹਬਮਾਰ ਿੋ ਤਾਂ ਘਰ ਹਵੱ ਚ ਰਿੋ, ਅਤੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੋ।

ਕਾਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਿਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਰਹਜਸਟਰ 'ਤੇ ਹਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਰਕਾਰਡ ਨੰ ਇਿਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ:
•
•
•

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਖਾਤਾ
MyGov ਖਾਤਾ

ਮਾਈ ਿੈਲਥ੍ ਹਰਕਾਰਡ ਖਾਤਾ।

ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ
ਤੁਿਾਡੇ ਹਨੈੱਜੀ ਵੇਰਹਵਆਂ ਨੰ ਹਕਵੇਂ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸੰ ਭਾਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਸਤੇ www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations ਵੇਖ।ੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਕੁਝ ਹਨੈੱਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਾਸਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀ,

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹਕਉਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਕਿੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹਦੱ ਤੇ ਹਲੰਕ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਹਜਸ ਹਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਿੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਜੇ ਤੁਿਾਨੰ :
•

ਇਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਿੋਈ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ
(ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਹਸਸ):
o
o
o

•

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਸ ਨਾਲ

ਿੋਰ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਿੈ, ਜੋ
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਨਾ ਮੁਸਹਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ
ਿੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਿੈ। ਇਿ
ਤੁਿਾਡੀ ਅਵਸਥ੍ਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ
ਿਾਂ

ਨਿੀਂ
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਿੋਈ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਹਸਸ ਿੋਇਆ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜ੍ੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਿੈ, ਹਕ ਹਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤੇ ਜਾਂ

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਿਰ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਿਰ ਸਮੀਹਖਆ ਦੇ ਬਾਅਦ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰ
ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਸੀ)?

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਕਦੇ ਮੈਸਟੋਸਾਈਟੋਹਸਸ (ਇਕ ਮਾਸਟ ਸੈੈੱਲ ਹਡਸਆਰਡਰ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਸਿਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਿੋਇਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਖਨ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ?
ਂ ੀਕੋਗਲੈਂ ਟ ਥ੍ੈਰੇਪੀ)?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਨ ਨੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਿੋ (ਐਟ
ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਿੈ (ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਹਵੱ ਚ ਕਮਜੋਰੀ)?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ? *
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰ ਘ, ਗਲੇ ਹਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਬਮਾਰ ਮਹਿਸਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਹਪਛਲੇ 7 ਹਦਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ?

ਕੇਵਲ ਉਿਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਹਧਤ ਜੋ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਿੇ ਿਨ:
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਕੈਸਿਲਰੀ ਲੀਕ ਸਿਿੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਿਤੇ ਿਛਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਹਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ 42 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਥ੍ਰੋਮਬੋਹਸਸ (ਕਲੋ ਹਟੰ ਗ),
ਥ੍ਰੋਮਬੋਸੀਟੋਪਨ
ੇ ੀਆ (ਘੱ ਟ ਪਲੇ ਟਲੈ ੈੱਟਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠਾ ਿੋਇਆ ਿੈ?

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹਦਮਾਗੀ ਨਸਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੋਮਬੋਹਸਸ ਿੋਇਆ ਸੀ? *
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਿੈਪਹਰਨ-ਪਰੇਹਰਤ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਿੋਇਆ ਸੀ? *
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ (ਸਪਲੈ ਨਚਹਨਕ ਨਸਾਂ) ਹਵੱ ਚ ਕਦੇ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਿੋਏ ਿਨ? *
ਂ ੀਫੋਸਫੋਹਲਹਪਡ ਹਸੰ ਡਰੋਮ ਿੋਇਆ ਿੈ? *
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਕਦੇ ਖਨ ਦੇ ਗਤਹਲਆਂ ਨਾਲ ਜੁਹੜ੍ਆ ਐਟ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ? *
* ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਇਨਹਾਂ ਸਮਿਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਿੀ ਟੀਕੇ ਿਨ। ਜੇ ਇਿ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਬਾਰੇ
ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਖਤਹਰਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਨ।

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, www.health.gov.au/resources/publications/patient-information-sheet-on-astrazenecacovid-19-vaccine-and-thrombosis-with-thrombocytopenia-syndrome-tts ਵੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ, ਤਾਂ www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-shared-decisionmaking-guide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy ਵੇਖੋ।

ਕੇਵਲ ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਹਧਤ ਿਨ:
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਮਾਇਓਕਾਰਹਡਹਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਹਡਹਟਸ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿੈ, ਜੋ ਫਾਈਜਰ
ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਦੀ ਹਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿੈ?

ਂ ੋਕਾਰਹਡਹਟਸ
ਕੀ ਹਪਛਲੇ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਿਾਨੰ ਮਾਇਓਕਾਰਹਡਹਟਸ, ਪੈਰੀਕਾਰਹਡਹਟਸ ਜਾਂ ਐਡ
ਿੋਇਆ ਸੀ?

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਬਰ ਹਰਯਮੈਹਟਕ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਰੀਉਮੈਹਟਕ ਹਦਲ ਵਾਲੀ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਹਦਲ ਫੇਲਹ ਹੋਿ ਦੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਿਮੱ ਸਿਆ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਹਵੱ ਚੋਂ ਹਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਿਾਂ ਹਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮੌਡਰਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ
ਸਕਦੇ ਿੋ, ਪਰ ਤੁਿਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ
ਮਾਿਰ ਜਾਂ ਹਦਲ ਦੇ ਮਾਿਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਕਸੇ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ: 8 ਅਕਤਬਰ 2021

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ:
ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਹਸਿਤ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ
(IHI) ਜੇ ਲਾਗ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ:
ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ:
ਪਤਾ:
ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ:
ਹਲੰਗ:
ਘਰ ਹਵੱ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸਾ:
ਦੇਸ਼ ਹਜੱ ਥ੍ੇ ਜਨਮ ਿੋਇਆ:
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹਦਵਾਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਿੋ?
ਿਾਂ, ਕੇਵਲ ਆਹਦਵਾਸੀ

ਿਾਂ, ਕੇਵਲ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ

ਿਾਂ ਆਹਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰਟ
ੇ ਆਈਲੈਂ ਡਰ
ਨਿੀਂ

ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨੰ ਤਰਜੀਿ ਹਦੰ ਦੇ ਿੋ
ਨੇੜ੍ਲਾ ਹਰਸਤੇਦਾਰ (ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਹਥ੍ਤੀ ਹਵੱ ਚ):
ਨਾਮ:
ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੈਂ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਨੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮਲੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ
ਆ ਗਈ ਿੈ।

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਮੈਂ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉੱਪਰ ਹਦੱ ਤੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਿਨਾਂ

ਅਵਸਥ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਵਸੇਸ ਿਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਮੈਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਇੱ ਕੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਿਾਂ।
ਮਰੀਜ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:
ਤਰੀਕ:
ਮੈਂ ਮਰੀਜ ਦਾ ਮਾਪਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮਜਦ ਮਰੀਜ ਦੇ
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਿਾਂ।

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ/ਬਦਲਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ/ਬਦਲਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:
ਤਰੀਕ:

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਪਰਦਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਖੁਰਾਕ 1:
ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ:
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ:
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਂਡ ਹਦੱ ਤਾ ਹਗਆ:
ਬੈਚ ਨੰਬਰ:
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ:
ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗਹਾ:
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਖੁਰਾਕ 2
ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ:
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ:
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਂਡ ਹਦੱ ਤਾ ਹਗਆ:
ਬੈਚ ਨੰਬਰ:
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ:
ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗਹਾ:
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਖੁਰਾਕ 3*
ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ:
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ:
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਂਡ ਹਦੱ ਤਾ ਹਗਆ:
ਬੈਚ ਨੰਬਰ:
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ:

ਨਾਮ:
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗਹਾ:
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:
*ਜੇ ਲੋ ੜ੍ ਪਈ ਤਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ:ੋ www.health.gov.au/resources/publications/atagirecommendations-on-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-whoare-severely-immunocompromised
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