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ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ,
ਕੋਪਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਨੇਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ
ਰਪਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਿ ਲੜੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮ ਿਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਧੂੰ ਨਿਾਦ।
ਿੇਠ ਪਲਿੇ ਨੋਟਸ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਪਿਡ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਪਿੱ ਚ ਅਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਿੈ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਿੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਸ ਪਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪਸਿਤ ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਡੇਪਿਡ ਰੇਗਾਨ ਿਲੋਂ ਅਪਜਿੇ ਕੁਝ ਸਿਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਪਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਪਿੱ ਚ ਸੁਪਣਆ ਿੈ, ਦੀ ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ ਪਿੱ ਚ ਪਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਿਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ । ਇਿ ਜਿਾਬ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲਕੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਦੇ ਅਪਿਆਸਾਂ ਲਈ ਿਰੌਂਿਟਾਂ ਿਜੋਂ ਪਲਿੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਿ ਯਾਦ ਰੱ ਿਣਾ ਿੀ ਮਿੱ ਤਿਿਰਨ ਿੈ ਪਕ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ 3-ਢੂੰ ਗੀ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਿੱ ਸਾ ਿੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਪਰੂੰ ਗਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਮੁੱ ਿ ਕੋਪਿਡ
ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿੀ ਸਮੇਤ।

ਪਿਛੋਕੜ:
ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ 8 ਦਸੂੰ ਬਰ ਤੋਂ, NHS ਨੇ ਿਰੇ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦੇ 50 ਿਸਿਤਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਪਿੱ ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ
ਪਿਲਾਫ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ।
80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਿਿਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਪਜਿੇ NHS ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਕੋਪਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਪਿਲੇ
ਲੋ ਕ ਿੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਜੇ ਿਰਾਥਪਮਕਤਾ ਸਮਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿਾਿੀ ਜੋਿਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪਿੱ ਚ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਦਲੋਂ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕਉਂਪਕ ਿੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਿਾਉਣਾ, ਸਿ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਅਸੁਰੱਪਿਅਤ
ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱ ਚ ਕਈ ਿਜਾਰ
ਪਜੂੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਪਿਚਲੇ ਹਸਿਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਪਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬਾਿਰੀ ਮਰੀਜਾਂ ਿਜੋਂ ਸੈਲਫੋਰਡ

ਰੋਏਲ ਿਸਿਤਾਲ ਜਾਂ ਸਟੇਪਿੂੰ ਗ ਪਿੱ ਲ ਿਸਿਤਾਲ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਪਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਿਤਾਲ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ
ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਪਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਿ ਕੋਪਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਪਿਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪਿੱ ਚ ਿੋਣਗੇ। ਪਜਿੜੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਜਾ ਬਸਟਰ ਜੈਬ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਜਿੇਂ-ਪਜਿੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਰੋਗਰਾਮ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਿੋਰ ਪਜਆਦਾ ਿਸਿਤਾਲ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਦਨਾਂ ਪਿੱ ਚ ਟੀਕੇ
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿੱ ਚ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਰੋਏਲ ਇਨਫਰਮਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਏਗੀ।
ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਪਿਚਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪਿਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਿਪਿਲੇ ਿੜਾਅ ਦੇ ਪਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, ਸ਼ਪਿਰ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਪਜਿੇ ਪਕਸੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਗਆ ਸੀ, ਪਜੱ ਥੇ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਪਜਆਦਾ ਸੂੰ ਪਿਆ ਿੈ, ਨਾਲ ਿੀ ਦਜੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਿਨ ਪਕ GP ਸਮਿ (ਿਰਾਥਪਮਕ ਦੇਿਿਾਲ
ਨੈਟਿਰਕ) ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਿੇਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਦਅਨਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਅਪਜਿੇ ਿਪਿਲੇ ਿੇਤਰ ਿਜੋਂ ਚੁਪਣਆ ਪਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਬੁੱ ਧਿਾਰ 16 ਦਸੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰੇਗਾ - ਅਤੇ
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਿੀ ਿੋਰ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਿਾਰੀ ਆਏਗੀ।
ਪਿਦਅਨਸ਼ਾਅ ਲਈ ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਥਾਂ ਿੁੱ ਡਿਾਊਸ ਿਾਰਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸੇਂਟਰ ਿੈ।
ਪਜਿੜੇ ਲੋ ਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਾਤਰ ਬਣਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ GP ਦੁਆਰਾ ਅਪਜਿੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਾਤਰਤਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਿੋ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਮੇਂ, ਿੋਰ ਪਚਪਕਤਸਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੋਚ-ਪਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਨਰਿਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਪਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਿਪਿਲੀ ਿੁਰਾਕ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ 21
ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਿ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਣਗੇ।
ਇਿ ਕੋਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਾਕਈ ਇੱ ਕ ਮਿੱ ਤਿਿਰਨ ਕਦਮ ਿੈ, ਿਰ ਅਸੀਂ ਇਿ ਿੀ ਸਮਝਦੇ
ਿਾਂ ਪਕ ਲੋ ਕਾਂ ਪਿੱ ਚ ਡਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸਲਈ ਡੇਪਿਡ ਰੇਗਾਨ ਨੇ ਿੇਠ ਪਲਿੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਪਦੱ ਤੇ ਿਨ ਜੋ
ਬਰਾਦਰੀ ਸਮਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਿਾਿਸ ਿਿੁੂੰ ਚਾਏ ਗਏ ਿਨ:

ਿੈਕਸੀਨ ਨੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਕਪਸਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ - ਸਾਨੰ ਪਕਿੇਂ ਿਤਾ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ
ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਿੈ ਪਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਿ ਿੁੱ ਛਣਾ ਚਾਿੁਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਿੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।
ਅਤੇ, ਿਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਰਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿੈ -ਿਰ ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਸਾਡੇ ਪਬਿਤਰੀਨ ਿੁਪਸ਼ਆਰ ਪਿਪਗਆਨਕਾਂ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਿਪਿਲ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਰਤੀ
ਸਮਰਪਿਤ ਿਨ।

ਿੈਕਸੀਨ ਕਈ ਮਿੀਪਨਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰਪਘਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪਸਰਫ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਪਿਆ ਮਨਜਰੀਆਂ ਪਮਲਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਿਰਪਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱ ਚ MHRA, ਸਰਕਾਰੀ UK ਰੇਗਲੇ ਟਰ ਿਲੋਂ ਮਨਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਪਜਿੇਂ
ਿੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਡਿਾਈਸਾਂ ਲਈ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਿਾਉਣ ਜਾ ਪਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੈ ਪਕ ਮੇਰਾ ਿਪਰਿਾਰ ਿੀ ਲਗਿਾਏਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਨਿੀਂ, ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੀਂ। ਕੋਪਿਡ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਾਡੀ ਆਨੁਿੂੰਸ਼ਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪਿੱ ਚ ਪਕਤੇ ਿੀ ਨਿੀਂ
ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਬਲਕੁਲ ਿੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਇਸ ਪਿਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱਿੀ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਿਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਹਨ।
ਨਿੀਂ, ਇਸ ਪਿੱ ਚ ਮਨੁੱਿੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਿਾਦ ਨਿੀਂ ਿਨ (ਇਸਲਈ, ਕੋਈ ਿੋਰਸੀਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿੀ ਨਿੀਂ)।
ਮੈਂ ਸੁਪਣਆ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨੰ ਫਲ ਜੈਬ ਤੋਂ ਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਪਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ?

ਿਪਿਲੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਪਦਆਂ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱ ਚ ਿਰਤੇ ਗਏ ਫਲ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਜੂੰ ਦਾ ਿਾਇਰਸ ਨਿੀਂ
ਿੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਕਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ- ਅਤੇ ਿੋ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਫਲ ਜੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਪਿਤ ਥੋੜਹਾ-ਬਿੁਤ ਮਪਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿ ਿੈ ਪਕ
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਆਿਣੀ ਿਰਤੀਰੱ ਪਿਆ ਿਰਣਾਲੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਿਾਿੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਕਈ ਿਾਰ, ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੁਕਾਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਪਕ ਇਿ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਸੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਬਲਪਕ ਬਸ ਸੂੰ ਜੋਗ ਿੈ।

ਕੋਪਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਿੱ ਚ ਅਸਲੀ ਿਾਇਰਸ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮੁਮਪਕਨ
ਿੈ।
ਜੇ ਮੈਨੰ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਪਿਡ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ– ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ?
ਿਾਿੇਂ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਪਿਡ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਿਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਿਧੀਆ

ਪਿਚਾਰ ਿੋਿਗ
ੇ ਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਿੈ ਪਕ ਸਾਨੂੰ ਿਾਲੇ ਤਕ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿਤਾ ਪਕ ਿਰਤੀਰੱ ਪਿਆ ਪਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਪਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਜੈਬ ਨੂੰ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਪਕ ਤੁਿਾਡੀ ਿਰਤੀਰੱ ਪਿਆ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸੂੰ ਿਿ ਿੋਣ ਿਜੋਂ ਤਾਕਤਿਰ
ਿੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?
ਨਿੀਂ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਜਬਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਇਿ ਚੋਣਿਾਂ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਨਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਪਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਿੈ।

ਮੈਂ ਸੁਪਣਆ ਹੈ ਪਕ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਰੀਿਣਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਅਲਿ-ਸੰ ਪਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ - ਕੀ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ?
ਨਿੀਂ, ਿਰੀਿਣਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਅਲਿ-ਸੂੰ ਪਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਨਰਮਾਤਾਿਾਂ ਨੇ
ਿਾਲ ਿੀ ਪਿੱ ਚ ਿੋਰ ਸਿੈਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਧਐਨ ਅਸੁਰੱਪਿਅਤ ਸਮਿਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾ ਸਕੇ - ਪਜਿੇਂ
ਉਿਨਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ਫਲ ਅਤੇ ਕੋਪਿਡ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਛਿੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਿਣਾ ਫਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਫਲ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ
ਮਿੱ ਤਿਿਰਨ ਿੈ ਪਕਉਂਪਕ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਫਲ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮੱ ਪਸਆਿਾਂ
ਿੋਣ ਦਾ ਪਜਆਦਾ ਜੋਿਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੋਜ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਪਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਿੀਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰ ਿੀਰ
ਿਪਰਣਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋਿੇਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫਲ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕੋਪਿਡ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 7 ਪਦਨ ਿੀ ਜਰਰ ਛੱ ਡਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।

