Administration
RE: ਕੋਿਵਡ -19 ਰੋਕਥਾਮ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ
ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੋਿਵਡ
� ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ � ਕੁ ਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੀਮਾਈਡਰ.ਸਾਂ
�
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨ� ਹੋਿਮਸ਼ ਕਾਉਟੀ
ਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਅਸੀ �ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ �ਨ� ੜਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ
� ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਹੋ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ � ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਨ� ਹੋਿਮਸ਼ ਕਾਉਟੀ
� ਹੈ ਅਤੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਦ� ਅਲੱ ਗ -ਥਲੱ ਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ
* ਅਲਿਹਦਗੀ. ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਲਈ ਅਲੱ ਗਤਾ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਿਹ -ਸਕਦੇ ਹਨ:
*ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 10 ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੇਲੱਛਣ ਰਿਹਤ, ਅਤੇ
*ਲੱ ਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
� ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਿਬਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ.
* ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕਉਿਕ
*

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਕੋਈ ਅਲੱ ਗ -ਥਲੱ ਗ ਨਹੀ �

ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ � ਕਰਦੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ ਰਿਹਤ ਰਿਹਣ, ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ 3-5 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਖਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤ� ਕੁ ਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ.
ਜੇ ਉਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਘਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ.
Students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ/ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀ �ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀ �ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ
14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ/ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀ �ਹੈ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀ � ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ
ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ � ਕਰਦਾ. ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ 5-7 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਦੋ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ � ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤ� 5-7 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੋ. ਿਬਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ
ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਲੰ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਵ.ੇ
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� ਇੱਕ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਂ ਪ�ਦਾਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂ ਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਿਕ
ਨ� ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀ � ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜਨ ਿਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ � ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਤ� ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਤੁ ਸੀ �
ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ f ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਰਹੋ
ਸਨ� ਹੋਿਮਸ਼ ਹੈਲਥ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟ�ੇਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱ ਛਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਠ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ � ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਠੀਕ ਨਹੀ � ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤਕ
ਘਰ ਰਹੋ ਨੂੰ ਹੱਲ.
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉ
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀ � ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕੱਲਤਾ ਜਾਂ
ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ. ਅਸੀ � ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ � ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂਚ, ਅਲੱ ਗ -ਥਲੱ ਗ ਹੋਣਾ ਮਾਮਲੇ , ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੈ. ਅਸੀ � ਪ�ਸਾਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨਹੀ � ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ� ਾਂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਕੋ.
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਬੁਖਾਰ. ਜ਼ੁਕਾਮ

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਰਦ

* ਖੰਘ

• ਿਸਰਦਰਦ

* ਠੰ ਡ

* ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼

* ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਥਕਾਵਟ

*ਨੱ ਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਨੱ ਕ ਦੀ ਭੀੜ
* ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,� ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਜਾਂ
www.snohd.org/testing 'ਤੇ onlineਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ. ਉਹ ਿਜਨ� ਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਨਹੀ � ਹੈਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ 425.339.5278
'ਤੇ ਹੈਲਥ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ. ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ�ਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ. ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ -ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨ�ਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਜਦ� ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ � ਆਉਦੇ� , ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਗਆ ਹੈ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਵੋ; ਿਸਰਫ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਤੁ ਸੀ � ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ.
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ
ਇੱਕ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਾ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ www.snohd.org/covidvaccine ਤੇ ਜਾਉ.
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁ ਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਹਨ:
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*

ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਇਸ ਸਮ� ਿਸਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਹੈਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ. ਮਾਡਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ ਐਡ� ਜਾਨਸਨ ਿਸਰਫ

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ ਇਸ ਸਮ�. ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਬ�ਾਂਡ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
*

12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਪ�ਦਾਤਾ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ

ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ
� ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ.
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਕੀ ਲੋ ੜੀਦਾ
* ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਂ -ਸੂਚੀ ਨਾ ਬਣਾਉ.
ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਜਦ� ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹੀ � ਹੁੰਦੇ
ਉਹ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਨ� ਜਵਾਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ
ਿਸਹਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਿਕੰਗ ਕਰਨਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ,
ਉਨ� ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਿਜਨ� ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀ � ਰਿਹੰਦੇ,ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨਾ.
ਇਨ� ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਲਗਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ.
ਤਿਹ ਿਦਲ� ,

____________________________________
ਿ�ਸਟੋਫਰ ਸਿਪੱਟਰਸ, ਐਮਡੀ, ਐਮਪੀਐਚ
ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀA
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