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ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੀ ਹੈ
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ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਨੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ,
Unite, ਇਸ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ
ਸਮਰਥਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Unite ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਮੁਖ
ੱ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ।
Unite ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁਲ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ।
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।
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ਸਫਲਤਾ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਦਿਮਾਗਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਰਖਿਆ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨਾਂ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ, Unite, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਵਾਓ – ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਇੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ
ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਂਗ
ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ੧੦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Unite ਦੇ ਕਈ
ਮੈਂਬਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ
ਸੋਧਿਆ। ਪਿਛਲੇ SARS ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (੨੦੦੨) ਅਤੇ MERS ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
(੨੦੧੨) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ
‘ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MERS ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਪਾਈਕ’ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ
ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-੧੯
ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਫੈਲਣ (੨੦੧੪–੨੦੧੬) ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ

ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ
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ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ‘ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ’
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਹਦਾਇਤ’ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
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ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ
ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੈਗਲ
ੁ ੇਟਰ, MHRA, ਪਰਖ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ
ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋ
ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ:
• ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ

ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ।
• ਪਰਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ

ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ, ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
• ਟੀਕਾ ਰੈਗਲ
ੂ ੇਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
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ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਹੀ ਆਮ ਹੈ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ
ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ
ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ
ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
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“

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ-ਦਰਦ,
ਬਾਂਹ ਦਾ ਦੁੱਖਣਾ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ
ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ, NHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine/

ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Unite ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ

ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ
ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਹੈ।
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ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ NHS ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ।
Unite ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਕਹਾਂਗੀ ... ਇਹ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ।
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ… ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ… ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਈਆਂ ਅਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ।
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“

ਲੌ ਰਾ। NHS ਵਰਕਰ। Unite the union ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ,
ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
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ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਵਾਇਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ – ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ।
ਯੂਕੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਫਲੂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

“

ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੈਕਸੀਨ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜ, ਉਮਰ ੬੮ ਸਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ
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ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ

ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

• ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਪੈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿਲ
'ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।

• ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ
•
•

•
•
•
•

ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਮਾਈਕਰੋਚਿੱਪ ਜਾਂ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-੧੯
ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧ
ੱ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

NHS ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ

ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ:
• ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ।
• ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ
ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਿਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ –
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ
ਨੇ ੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ
ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ
'ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ।
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। Unite ਕਹਿੰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਏ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵਧੀਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
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