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ਤਹੁਾਡੀ ਯਨੂੀਅਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹੈ
ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਸਮਾ ਂਿਪਿਲਾ ਂਕਦ ੇਨਿੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਪਵਡ-੧੯ ਨੇ 
ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਂਨੰੂ ਤਬਾਿ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਿੈ ਿਰ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ, 
Unite, ਇਸ ਪਸਿਤ ਅਤੇ ਆਰਪਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਅਤੇ 
ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਣਿੱਕ ਪਮਿਨਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।

Unite ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਨੇ ਇਸ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਵੇਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਬਮਾਰਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਸ਼ੈਲਫਾ ਂ'ਤ ੇਭੋਜਨ ਰਬੱਖਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
ਬਕ ਮੁਖੱ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੁਬੱਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਪਹੁਚੰਣ।

Unite ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਉਤਿਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ 
ਿ੍ਰਬੰਧਨ ਪਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਜੋ ਿੁਣ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਿੁਲ 
ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿੀਆ ਂਿਨ।

ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਬਰਆ ਂਨੇ ਬਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਬਭਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਬਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਬਵਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਦਖਾਈ ਦੇ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਪਆਬਰਆ ਂਨੰੂ ਬਮਲ ਸਕਾਗਂੇ 
ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਗਂੇ।

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਬਮਲਣ 
ਦੀ ਕਮੀ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।
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ਸਫਲਤਾ
ਬਵਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱਚ ਬਵਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਬਥਤ ਮਹਾਨ ਬਵਬਗਆਨਕ 
ਬਦਮਾਗਾ,ਂ ਅਤ ੇਅਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾ ਂਦਆੁਰਾ ਬਦਤੱ ੇਗਏ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਸਦਕਾ, ਵਕੈਸੀਨਾ ਂਨੰੂ 
ਬਰਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਬਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਰਬਖਆ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਬਹਲਾਂ ਅਬਜਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ 
ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ। ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂ
ਅਸਲ ਬਵੱਚ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂ
ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਨੰੂ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਰੁਬੱਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਨਕਲਣ 
ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇਣ ਦੀ ਸੰਬਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਹੁਾਡੀ ਯਨੂੀਅਨ, Unite, ਤਹੁਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਬਕ ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ 
ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਹ ਲਗਵਾਓ – ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਅਬਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂ
ਬਕਉਂਬਕ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾ ਂਬਵੱਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨ 
ਬਵੱਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ  
ਇਸ ਲਈ ਵਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਓ।

ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇਗੀ।



ਸਾਨੰੂ ਕੋਖਵਡ-੧੯ ਦੀਆ ਂਵੈਕਸੀਨਾ ਂਇਨੰੀ 
ਜਲਦੀ ਖਕਵੇਂ ਖਿਲ ਗਈਆਂ
ਅਪਜਿੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਗਂ 
ਿੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਿ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਿਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਪਵਡ-੧੯ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ ਬਿੁਤ ਪਿਆਦਾ 
ਿ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੈ, ੧੦ ਮਿੀਪਨਆ ਂਪਵੱਚ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। Unite ਦੇ ਕਈ 
ਮੈਂਬਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਵਕਾਸ, ਉਤਿਾਦਨ ਅਤੇ ਿ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਾਪਤੀ ਬਵਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱਚ ਬਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਮਰਬਥਤ ਬਵਬਗਆਨਕ ਪ੍ਬਤਭਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 
ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਬਵਬਗਆਨੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿੇੀ ਨਾਲ ਅਗੱ ੇਵਧੱ ਸਕੇ ਬਕਉਂਬਕ ਕੋਬਵਡ-੧੯ 
ਵੈਕਸੀਨ ਬਪਛਲੇ ਬਗਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਬਜਵੇਂ ਬਕ:

• ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਫੈਲਣ (੨੦੧੪–੨੦੧੬) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪ੍ਬਤਬਕਬਰਆ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਬਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਸਮੀਬਖਆਵਾ ਂਬਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 
ਬਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਜਲਦੀ 
ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਸਕੰਟਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

• ਬਵਬਗਆਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਅਬਜਹੀ ਬਕਸੇ ਘਟਨਾ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬਬਲਊਬਪ੍ੰਟ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹ ੇਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਬਬਲਊਬਪ੍ਟੰ ਨੰੂ 
ਸੋਬਧਆ। ਬਪਛਲੇ SARS ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (੨੦੦੨) ਅਤੇ MERS ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
(੨੦੧੨) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਵਬਗਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਬਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
ਦੇ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਬਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱਚ 
‘ਸਪਾਈਕ ਪ੍ੋਟੀਨ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾ ਂਬਵੱਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ MERS ਲਈ ਪਬਹਲਾ ਂਹੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਜਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਬਤਰੱਬਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀਆ ਂਨੰੂ ‘ਸਪਾਈਕ’ 'ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਜਸ ਤੋਂ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਮਲੀ ਸੀ।

• ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵੱਚ ਹੀ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਦੇ ਜੈਨੇਬਟਕ ਕੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ 
ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਗਆਨ ਨਾਲ ਬਮਲਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ 
ਭਰ ਦੇ ਬਵਬਗਆਨੀ ਬਬਲਊਬਪੰ੍ਟ ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ‘ਸਪਾਈਕ ਪ੍ੋਟੀਨ’ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਹਦਾਇਤ’ ਦੇਣ ਬਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕਠੇੱ ਵਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਵਗਆਨੀਆ ਂਨੰੂ ਬਹਤੁ ਜਲਦੀ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਲਈ ਇਕੱ 
ਿੈਕਸੀਨ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਬਣਾਇਆ।
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ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਚਂ ਲਈ ਖਨਯਿ ਸਖ਼ਤ ਹਨ
ਯਕੇੂ ਦਾ ਸਤੁਤੰਰ ਵਕੈਸੀਨ ਰਗੈਲੇੁਟਰ, MHRA, ਪਰਖ ਦ ੇਕਈ ਪੜਾਵਾ ਂਸਮਤੇ, ਬਵਕਾਸ 
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆ ਂਪ੍ਬਕਬਰਆਵਾ ਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਬਖਆ ਜਾਚਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਕਸ ੇ
ਵਕੈਸੀਨ ਨੰੂ ਮਨਿਰੂੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਬਨਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਛਡੇੱ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਕੈਸੀਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਿ ਦੇ ਿਰ ਿੜਾਅ ਪਵੱਚੋਂ ਲੰਪਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਹੋ 
ਸਬਕਆ ਬਕਉਂਬਕ:

• ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰ ਬਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਬਦੱਤੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਬਟਆ ਂਬਵੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਣਤੀ ਬਵੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਨੇ 
ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਬਦਲਚਸਪੀ ਰਬਜਸਟਰ ਕੀਤੀ।

• ਪਰਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 
ਤਾ ਂਜੋ ਬਵਬਗਆਨੀ ਬਰਪੋਰਟਾ ਂਬਲਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਸਾਬਰਆ ਂਨੇ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਬਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ 
ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾ ਂਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਬਕਉਂਬਕ ਬਵਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਨ, ਵਾਧ ੂਸਟਾਫ਼ ਬਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵਾਧ ੂਸਥਾਨ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਬੋਨਕ ਡੇਟਾ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਬਖਆਵਾ ਂਨੰੂ ਪਬਹਲ ਬਦੱਤੀ ਸੀ।

• ਟੀਕਾ ਰਗੈਲੇੂਟਰ ਨੇ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਨੰੂ ਤਿੇ ਕਰਬਦਆ,ਂ ਰਬੋਲੰਗ ਸਰੁਬੱਖਆ ਸਮੀਬਖਆਵਾ ਂ
ਕੀਤੀਆ।ਂ

ਇਕੱਠੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਬਨਾ ਂਕੁਝ ਿੀ ਛੱਡ ੇਜਾ ਂਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾਲ ਸਿਝਤੌਾ ਕੀਤੇ 
ਵਬਨਾ ਂਸਿਾ-ਂਸੀਿਾਿਾ ਂਨੰੂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਵਕਆ।
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ਕੋਖਵਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਹੀ ਆਿ ਹੈ
ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਰੋਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਪਬਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਬਤਬਕਬਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਿ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਤੀ 
ਪ੍ਬਤਰੱਬਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਬਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਬਤਰੱਬਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹੁਲਾਰਾ ਬਮਲਦਾ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਬਤਆ ਂਲਈ 
ਕਮਿੋਰ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਿ ਬਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਕ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਬਹਣ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੀਬਕਆ ਂਦੇ ਬਵਚਕਾਰ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ 
ਹਾਲੇ ਤਕੱ ਵਕੈਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ, ਬਨਯਬਮਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਹਥੱ ਧਣੋਾ 
ਅਤੇ ਬਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। jab
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ਕਿਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਉਹਨਾ ਂਕਮਿੋਰ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾ ਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਬਜੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਗਣਤੀ ਬਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ 
ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਨੇ ਗਰੀਬਾ,ਂ ਅਲਗੱ-ਥਲਗੱ ਅਤ ੇਕਮਿਰੋ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਬਹਤੁ ਬਿਆਦਾ 
ਬਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਬਜਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਬਖਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Unite ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾ ਂਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਬਭਆਨਕ 
ਬਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਹੈ।

ਆਿ ਿਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਬਵੱਚ ਬਸਰ-ਦਰਦ, 
ਬਾਹਂ ਦਾ ਦੁੱਖਣਾ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬਵੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 
ਪ੍ਬਤਰੱਬਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ, NHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਆਮ ਦਰਦ-ਬਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-
vaccination/coronavirus-vaccine/

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਬਸਉਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾ ਂਲਈ ਬਮਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਰੋਿਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ 
ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ।
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ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹੁਾਡੀ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੀ ਰਬੱਖਆ ਕਰਨ ਬਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਕ ਬਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਉਹ ਹਲਕੇ ਬਬਮਾਰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਰਬੱਖਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਸਭ ਤੋਂ 
ਬਿਆਦਾ ਕਮਿੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ NHS ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ 
ਤੱਥਾ ਂਨੰੂ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਬਕ ਉਸਨੰੂ ਜੋ ਬਕ ਲੋਕ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ।

Unite ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਬਰਆ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਕਹਾਗਂੀ ... ਇਹ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਿੰਦਗੀ 
ਬਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾ ਂਬਕ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਬਰਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰਬਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, 
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ… ਮੈਨੰੂ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਭਾਵ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ… ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਈਆ ਂਅਤੇ 
ਬਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਰਹਾ।

ਲੌਰਾ। NHS ਿਰਕਰ। Unite the union ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧ,  
ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

“
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ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਲਗਦੀਆ ਂਰਖਹਣਗੀਆਂ
ਵਾਇਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ। ਬਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਤਕ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਲਾਗ-ਗ੍ਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਉਸ ਕੰਮ ਬਵਚੱ ਬਬਹਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ 
ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ – ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ।

ਯੂਕੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਕ ਸਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਵੱਚ 
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਕ 
ਸਾਨੰੂ ਭਬਵਖੱ ਬਵਚੱ ਦਬੁਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਲਗਵਾਉਣੀਆ ਂਪਣੈਗੀਆ,ਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ 
ਜੋ ਬਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਬਵੱਚ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਫਲੂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ 
ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਬਜਆ ਂ
ਬਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਤਮ-ਬਵਸ਼ਵਾਸ 
ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਬਜਆ ਂਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਬਲਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੈਕਸੀਨ 
ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਿੁਹੰਿਦ ਤਾਜ, ਉਿਰ ੬੮ ਸਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਿਰ, ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ“
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ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ
• ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਬਵੱਚ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੋਂ ਬਬਣਆ ਕੋਈ 

ਉਤਪਾਦ ਜਾ ਂਆਡਂਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਵਕੈਸੀਨ ਤਹੁਾਡੇ DNA ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਵਚੱ ਕੋਈ 

ਮਾਈਕਰੋਬਚੱਪ ਜਾ ਂਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈਬਕ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹ ੋਤਾ ਂਕੋਬਵਡ-੧੯ 

ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਬਹਲਾ ਂਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਬਪਲਾ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਬਹੁਤ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂਕਰਕੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਬਟਕ ਪ੍ਬਤਬਕਬਰਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ:
• ਵੈਕਸੀਨ ਬਵਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ।
• ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਘੁਟਾਖਲਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਜਾ ਂਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤ ੇਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਹ ਰਹ ੇਹਨ ਬਕ ਤਸੁੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ।ੋ 
ਬਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀਪੈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਜਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ 
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਬਲ 
'ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਬਣਆ-ਪਛਾਬਣਆ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।

NHS ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾ ਂਇਕੱ ਟਕੈਸਟ ਸਨੇੁਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰ ੋਹ ੋਬਕ ਤਸੁੀਂ 
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਬਵੱਤੀ ਵੇਰਬਵਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ
ਕੋਬਵਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਬਜਆ ਂਦੀ ਰੱਬਖਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਿ ਬਨਭਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱਚ ਛੋਬਟਆ,ਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਬਿੁਰਗਾ ਂਦੀ ਰੱਬਖਆ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ 
ਮਿਬੂਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਫਰ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ – 
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ।

ਵੱਡੀ ਸੰਬਖਆ ਬਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ 
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਬਮਲਣ ਜਾ ਸਕਾਗਂੇ, ਸਾਡੇ 
ਨੇੜੇ ਜਾ ਂਦੂਰ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਬਮਲ 
ਸਕਾਗਂੇ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਾਗਂੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ 
'ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਗਂੇ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਨੂੀਅਨ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। Unite ਕਵਹੰਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ 
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਏ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵਧੀਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
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