
 

Preparing for COVID-19 vaccination - 19022021 - Punjabi 

 
 
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ 
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ 

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵ ੇਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• myGov ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ 
• ਐਕਸਪੈ੍ੈੱਸ ਪਲੱਸ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਐਪ। 
• ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਫਨੋ ਕਰਕੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੈੈੱਟ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤਵੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
• ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸੈੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ, ਪਰ 

myGov ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤਲੂੰ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਹਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (IHI) ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਕੈਸੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਤਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਵੋੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਕ ਸਰਤਵਸਜ਼ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਤਤਹਾਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਿ ਵਾਸਿੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ 

ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਤਕ ਤਜੂੰਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੂੰ ਪਰਕ ਤਵੱਚ ਆਉਣ 
 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਪਤਹਲਾਂ ਤਮਲੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ   
ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਲੇਗੀ। www.health.gov.au/covid19-vaccines ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਸ ਨ ੂੰ  
ਤਰਜੀਹ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ ੇਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ: 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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• ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰਘ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਜਾਂ ਹਰੋ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਤਬਮਾਰ ਹੋ ਜੋ COVID-19 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• COVID-19 ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਤਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  
• COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਤਟਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਤਹ ਰਹੇ ਹੋ। 
• ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਤਵੱਚ ਹੋ।  
• COVID-19 ਵਾਲੇ ਤਕਸ ੇਤਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤਦੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਣੇੀਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਤਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕਲੋੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ 
COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਤੋਂ 14 ਤਦਨਾਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦ ੇਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ COVID-19 ਵਾਸਤ ੇਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਸਿੇ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ  
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆ ਂਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਤੂੰ ਨ ਹਫਤਤਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। COVID-19 ਦ ੇਤਖਲਾਫ ਪ ਰੀ ਸੁਰੱਤਖਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦ ੇਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 
ਵਾਪਰੇਗੀ।  

ਿੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਤਲਤਖਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਇੱਕ ਹੈ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਤਕੱਤੇ ਕਰਕ ੇCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ, ਐਲਰਜੀਆਂ, ਖ ਨ ਵਗਣ ਦ ੇਤਵਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਤ੍ੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਰ ੇ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ)। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
• ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਪਛਲੀ COVID-19 ਵਕੈਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵਕੈਸੀਨ ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)। 
• ਤਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਤੀਤਕਤਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡਾਕਟਰ (ਜੀ ਪੀ) ਅਤੇ ਤਕਸ ੇਵੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਤਮਲਦੇ ਹੋ। 
• ਤਚਹਰੇ ਤ ੇਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋਤੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਮੌਕੇ, ਤਸੁੀਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਦੱਸ।ੋ 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ : 
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• ਤਕਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਤਸਸ (ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਤੀਤਕਤਰਆ) ਹਈੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਐਡਰੀਨਤਲਨ ਆਟਇੋਨਜੈਕਟਰ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ  EpiPen)। 

• ਤਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਤਕਸ ੇਵੀ ਵਕੈਸੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤੀਤਕਤਰਆ ਹਈੋ ਹੈ। 
• ਖ ਨ ਵਗਣ ਦਾ ਤਵਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟਂੀਕੋਗ ਲੈਂਟ ਤਚਤਕਤਸਾ (ਖ ਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
• ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਂਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ।ੋ 
• ਕੀ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਖਤਰ ੇਵਾਲੀ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਤਕ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਪਣ੍ਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹ)ੋ। 
• ਕੋਈ ਹੋਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਅਤੇ ਤਕਹੜਾ ਬਰਾਂਡ) ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
• ਤਪਛਲੇ 14 ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਤਾਂ ਤਵੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਤਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ COVID-19 Pfizer(Comirnaty) ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵੀ ਪੜਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਿੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕਵੇਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋਗੇ 
ਤੁਸੀਂ ਟੀਕ ੇਵਜੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 15 ਤਮੂੰ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਤਨਕ ਤਵੱਚ ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਤਹਾਸ ਉੱਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਲੀਤਨਕ ਤਵੱਚ 30 ਤਮੂੰ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਿ ਮੌਕੇ ਿੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਤਕਵੇਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤਨੈੱਜੀ ਤਵਸਥਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇhttps://www.health.gov.au/covid19-vaccines ਉੱਤੇ ਜਾਓ 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines

