3/1/2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕਕਿੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਕ ਿੱ ਚ
ੈਕਸੀਨ ਪ਼ੁਸਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਹ਼ੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ

ਇਸਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਿੱਬ ਹੈ?

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਹ਼ੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਰਾਂ, ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਾਂ,
ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕ ਿੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਕ ਡ-19
ਟੈਸਟ ਕਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਪ ੇਗੀ

ਕੋਕ ਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ
ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ
ਹ਼ੁਣ ਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਕ ਡ-19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹਨ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਕਉਂ
ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ
ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ
ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ
ਲਗ ਾਉਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕ਼ੁਿੱ ਲ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ 68% ਤੋਂ
ਧ ਕੇ ਹ਼ੁਣ ਲਗਭਗ
80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਓਮੀਕਰੋਨ ਾਧਾ ਸਿੰ ਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕ਼ੁਝ ਾਧੂ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਦੀ
ਅਗ ਾਈ ਕਰੇਗਾ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਕਉਂ
ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਓਦੋਂ
ਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱ ਚ
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਿੱ ਕ ਛੂਤ
ਾਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ
ਕ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕ ਅਕਤੀ
ਕ ਿੱ ਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਕਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿੰ ਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੀ ੈਕਸੀਨ ਪ਼ੁਸਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ
ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ:

o ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਹ ਾਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਧਾਰ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ

o ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
o ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਘਰੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ
ਕਰੋ
o ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਮਾਸਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਥਾ ਾਂ
ਅਜੇ ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦ
ਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਤਸਦੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਾਸਤੇ, ਇਹ
ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ:

o
o
o
o

o ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਓ
ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ਕੇ ਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹ ਾਦਾਰ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਉੱਚ-ਗ਼ੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੇ , ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਫਕਟਿੰ ਗ ਾਲੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਕਜਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਿੱਗ ਰਹੋ

ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਾਸਤੇ, ਇਹ
ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ:

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਕਆਂ ਬਾਰੇ
ਅਿੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ
COVID-19 ਾਲੇ ਕਕਸੇ
ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕ ਿੱ ਚ
ਆਏ ਹੋ - ਤਾਂ ਦੂਕਜਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਕ਼ੁਆਰਿੰ ਟੀਨ ਕਰੋ
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕ ਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ
ਕੋਕ ਡ-19 ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕ ਿੱ ਚ
ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ੀ ਸਿੰ ਭ ਹੋ ੇ
ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਓ
o ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ
ਇਕਮਊਨੋਕਿੰ ਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਤਾਂ
ਾਧੂ ਪੂਰ -ਸਾ ਧਾਨੀ ਰਿੱ ਖੋ

