ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਿਲਾਹਾਂ

ਮਾਰਚ 19, 2021

ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਇਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਜਾਣ
ਸਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਿਾਦ। ਟੀਕਾ ਕਰਾਊਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ, ਦਸਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਨਾ
ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ। ਬੱ ਸਚਆਂ ਿਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਦਮ ਿਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਨਗੇ।

1. 2 ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਪਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਨਗ ਸਿਟ ਹੈ.
2. ਜਨਤੱ ਕ ਸਿਚ 'ਤੇ ਦਸਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 6 ਿੁੱ ਟ ਦਰ ਰਹੋ
3. ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰ ਧੋਿੋ।
4. ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਚੋ

5. CDC ਯਾਤਰਾ ਿੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: bit.ly/Covid-Travel (ਕੇਿਲ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)
6. ਜੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਸਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਅਤੇ ਟੈਿਸਟੂੰ ਗ ਗਾਈਡੈਂਿ ਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਿੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
kingcounty.gov/covid/quarantine (ਕੇਿਲ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

7. ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਿਰੇ ਰਸਹਣ ਦੀਆਂ ਿੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ :
kingcounty.gov/covid/quarantine (ਕੇਿਲ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

8. ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਜਾਂ ਿਕਲ ਦੀਆਂ ਿੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗ ਗਏ ? ਤੁਿੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੂੰ ਦ ਕਰਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਿੀ,
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ! ਅਗਲਾ ਪੂੰ ਨਾ ਦੇਿੋ।

ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਰਿੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਿਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿੂੰ ਕੇਤ ਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੀਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਿਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਿੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਿੋਨ ਕਰੋ.
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੈਕਿੀਨ ਪਰਤੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਓ.
• ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਬਣਾਉ. ਜੇ ਤੁਿੀਂ 2-ਿੁਰਾਕ ਿਾਲੀ ਿੈਕਿੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਪਸਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਉਿੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਰਾਨ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਿਾਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਣਾਉ. ।
ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਰੁੱ ਧ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਿਾਂ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ.
• ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ. ਤੁਿੀ ਇੱ ਕ ਿੁਰਾਕ ਟੀਕੇ ਲਗਣ ਦੇ 2 ਹਿਸਤਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2-ਿੁਰਾਕ ਟੀਕੇ
ਦੀ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ 2 ਹਿਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੈਕਿੀਨੇਸਟਡ ਹੋ.
• ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਿਤੇ, ਦੇਿੋ kingcounty.gov/covid/vaccine. (ਕੇਿਲ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗ ਚੱ ਕਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗ ਗਏ ਉਦੋ ਮੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
• 2-ਿੁਰਾਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋ 2 ਹਿਸਤਆਂ ਬਾਅਦ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਮਾਡਰਨਾ ਜਾਂ ਿਾਈਜ਼ਰ)
ਂ ਜੌਹਨਿਨ)
• ਇੱ ਕ-ਿੁਰਾਕ ਟੀਕੇ ਦੇ 2 ਹਿਸਤਆਂ ਬਾਅਦ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਜੌਹਨਿਨ ਐਡ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਿਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਿੁਰਾਕ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ
ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਾਰੇ ਬਚਾਅ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ :
• ਸਬਨਾਂ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਿਾਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਿਕਦੇ
ਹੋ
• ਸਬਨਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਿਕ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਸਿੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਨੂੰ
ਕੋਸਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ
ਅਸਜਹੇ ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬਨਾਂ ਮਾਿਕ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕੱ ਠੇ ਨਾ ਹੋਿੋ.
• ਜੇ ਤੁਿੀ ਸਕਿੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਿੂੰ ਪਰਕ ਸਿਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ,ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱ ਚ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਣ, ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਿੱ ਿਰੇ ਹੋਕੇ ਰਸਹਣ
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ,. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
ਕੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ :
kingcounty.gov/covid/quarantine (ਕੇਵਲ
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)

ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਕਕ ਕਿਨਾਂ ਨਕਸਾ-ਰਕਹਤ ਹਨ

ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮਾਸਕ ਪਕਹਨੋ

ਅਿੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕ ਅਤੇ
ਅੱ ਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗ ਚੁਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਿਤੇ CDC ਦੀ ਤਾਜੀ ਿੇਧ ਦੇਿ:ੋ
bit.ly/fully-vaccinated (ਕੇਿਲ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

