ਕ ਿੰ ਗ ਾਊਂਟੀ ਕ ਿੱ ਚ ੋਕ ਡ-19
ਾਸਤੇ ਟੀ ਾ ਲਗ ਾਉਣਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟੀਕੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਨਾਗਸਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਿਸਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਿ, ਮੈਸਡਕਏਡ, ਸਨਿੱਜੀ ਬੀਮੇ ਦੁਆਿਾ ਕਵਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ

ਕਵਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬੀਮਾ-ਿਸਹਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਕੇਵਲ ਟੀਕਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦਫਤਿ ਦੀ ਫੇਿੀ ਵਾਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਿਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਕੱ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਰਦਾਨਕ ਨੂੂੰ ਪੂਛੋ ਵਕ ਤੂਹਾਨੂੂੰ ਵਕਨੀੂੰਆ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਪ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ
ਹੋਣ ਲਈ, ਮਾਡਿਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਿ ਟੀਸਕਆਂ ਲਈ, ਸਤੂੰ ਨ ਤੋਂ ਚਾਿ ਹਫਸਤਆਂ ਦੇ ਫਿਕ ਨਾਲ ,ਦੋ ਖੁਿਾਕਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕ ਜੌਹਨਿਨ ਅਤੇ ਜੌਹਨਿਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਖੁਿਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਿਾਿੇ ਕੋਸਵਡ -19 ਟੀਸਕਆ ਨੂੰ , ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੇ
ਂ ਡਿੱ ਗ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿਖਤ ਟੈਿਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਵੱ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯ.ਐਿੱਿ. ਫਡ ਐਡ

ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਨ (FDA) ਨੇ ਿੂੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਤੋਂ ਵਾਿਤੇ ਟੀਸਕਆ ਨੂੰ ਮੂੰ ਨਜੁਿੀ ਸਦਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੂੰ ਭੀਿ

ਿੁਿੱਸਖਆ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਿੁਤੂੰਤਿ ਮਾਹਿਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਹ ਉੱਚ ਿੁਿੱਸਖਆ ਅਤੇ
ਅਿਿਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਸਮਆਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੋਿ ਿੋਜਾਣਾਂ ਟੀਸਕਆ ਦੀ ਤਿਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ

ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ ਸਵੱ ਚ ਦਿਦ, ਬੁਖਾਿ, ਸਿਿ ਦਿਦ, ਜਾਂ ਿਕਾਵਟ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿ ਗੱ ਲ ਦੇ
ਿੂੰ ਕੇਤ ਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੀਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਿੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੁਿੱਸਖਆ ਵਧਾ ਿਹੀ ਹੈ।

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱ ਿੋ. ਹਾਲਾਂਸਕ ਵੈਕਿੀਨ ਸਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਬਮਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੋਕੇਗੀ, ਪ੍ਿ ਅਿੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱ ਖ ਿਹੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਿਹਾਂ
ਿੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਮਾਿਕ ਪ੍ਸਹਨਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱ ਖੋ, ਛੇ ਫੁੱ ਟ (ਦੋ ਮੀਟਿ) ਦੀ ਦਿੀ ਤੇ ਿਹੋ, ਪ੍ਿੀ
ਤਿਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿੀਡੀਿੀ ਦੇ ਮਾਿਗਦਿਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ bit.ly/fully-vaccinated

ਟੀਕਾ ਵਕਿੇਂ ਲਿਾਂਉਣਾ ਹੈ
ਪ੍ਸਹਲਾਂ, ਕੋਸਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਪ੍ਲਾਈ ਿਾਜ ਭਿ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਿ ਸਵੱ ਚ ਿੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਕਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਤਿੇ
ਵਾਲੇ ਸਵਸੇਸ ਗਿੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿਹਤ-ਿੂੰ ਭਾਲ ਕਾਮੇ, ਬਜ਼ੁਿਗ , ਅਤੇ ਇਕੱ ਠ ਵਾਸਲਆ ਿੈਸਟੂੰ ਗਾਂ
ਸਵੱ ਚ ਲੋ ਕ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ , 16 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਟੀਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਵੈਕਿੀਨ ਿਪ੍ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿੀਮਤ ਹਨ। ਿਪ੍ਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਵਧੇਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ ਸਵਚ, ਹਿ ਕੋਈ ਜੋ ਵੈਕਿੀਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਿਪ੍ਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਵਧੇਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੂੰ ਤ ਸਵੱ ਚ ਹਿ ਕੋਈ ਜੋ ਟੀਕਾ
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱ ਿੱ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣੀ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਿਮਾਂ-ਿਾਿਣੀ ਲਈ ਸਵਕਲਪ੍:

1) ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਿੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਿਮਾ ਹੈ।

2) ਵਾਸਸੂੰ ਗਟਨ ਿਟੇਟ ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕੇਟਰ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ (ਉੱਪ੍ਿ-ਿੱ ਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਡਿਾਪ੍-ਡਾਊਨ ਮੀਨ
ਸਵੱ ਚ ਭਾਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ)) VaccineLocator.doh.wa.gov
3) ਕੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਸਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਕਾਲ ਿੈਂਟਿ
ਨੂੰ ਿਵੇਿੇ 8 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਿ 206-477-3977 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ। ਦੁਭਾਸੀਏ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ – ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਸਾ ਦੱ ਿੋ ਸਜਿਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਿ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਾਿਤੇ ਸਕ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਕੌ ਣ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ:

kingcounty.gov/vaccine (ਵੈਿੱਬਿਾਈਟ ਕੇਵਲ ਅੂੰ ਗਿੇਜ਼ੀ ਸਵੱ ਚ)

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ
• ਫੋਨ ਿਾਹੀਂ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਵੈਕਿੀਨ ਟਰਾਂਿਪ੍ੋਿਟੇਸਨ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਿੋਮਵਾਿ-ਸੁੱ ਕਿਵਾਿ ਨੂੰ
ਿਵੇਿੇ 830 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 4ਵਜੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਿ 425-943-6706 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ। ਸਵਆਸਖਆ ਲਈ 5 ਡਾਇਲ ਕਿੋ।
ਤੁਿੀਂ ਇੱ ਕ ਵੌਇਿਮੇਲ ਵੀ ਛੱ ਡ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵਾਪ੍ਿ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ।
• ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਲਈ, ਸਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ (ਕੇਵਲ ਅੂੰ ਗਿੇਜ਼ੀ) ਜਾਓ)। bit.ly/vaxride

• ਆਵਾਜਾਈ ਸਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨਾ, ਸਜਿ ਸਵੱ ਚ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ, ਅਪ੍ੂੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਿਤਾ, ਅਤੇ
ਿਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਦੇ ਹਨ FindARide.org/COVID

