ਮੇਰਾ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ (ਮਿਰਧ ਦੇਖਭਾਲ)
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਉਂ ਪੁੁੱ ਛ ਮਰਹਾ ਹੈ ਮਕ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ COVID-19
ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੁੱਗ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ?
4 ਜਨ 2021 ਤੁੱ ਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ

ਟੀਕਾਕਰਣ COVID-19 ਦੇ ਮਖਲ਼ਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸੁਰੁੱਮਖਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਿਰਧ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱਮਖਆ ਕਰਨਾ ਪਮਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ (ਮਿਰਧ ਦੇਖਭਾਲ) ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਮਕ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ
ਦੇ ਮਕੂੰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ
ਮਤਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੂੰ ਦੀ ਦੇ ਮਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਖਤਮਰਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਮਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਚ COVID-19 ਫ਼ੈਲ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਮਕੂੰ ਨੇ ਕਾਮਮਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੁੱਮਖਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਮਜਸਟਰ ਹਰ ਮਕਸੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ-ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਮਨਤ ਪਰਦਾਮਤਆਂ,
ਮਰਹਾਇਸੀ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ (ਮਿਰਧ ਦੇਖਭਾਲ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਨਵਾਂ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਲ ਪੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ
ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਲਈ ਮਾਈ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਇੁੱ ਛ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਮਕ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰ ਮਵੁੱ ਚ ਸਵੈ ਇੁੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਵਾਮਨਤ ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਤਸਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•

ਹਰੇਕ ਮਰਹਾਇਸੀ ਿਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮਵੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਮਗਣਤੀ
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•

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਮਖਆ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਮਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਮਲ
ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ

•

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਮਖਆ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਮਲ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਇਨ-ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਇੁੱ ਕ ਿਾਕਾਇਦਾ
ਸ਼ਰਤ ਿਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਹਾਂ ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਮਖਲ਼ਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਲੜਨ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਅਤੇ
ਯੋਜਨਾਿੂੰ ਦੀ ਦੇ ਮਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੈ ਇੁੱ ਛਾ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਿਲ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ 15 ਜਨ 2021 ਤੋਂ ਮਰਹਾਇਸੀ ਿਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਮਨਤ ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਲਈ ਿਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ
ਿਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ-ਸਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਉਹ ਉਸ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਮਖਆ
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਵੇਂ ਇਕੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਮਮਲੀ ਹੈ ਜਾਂ COVID-19
ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਮਲੀ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਮਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਵੈ ਇੁੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸ ਮਦਓ ਮਕ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਮਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮਕ ਮਕਉਂ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ-ਸਿਾਨ ਮਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱ ਠੀ ਕਰਕੇ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ-ਸਿਾਨ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਨੂੰ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਹਰੇਕ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਸਰਮਵਸ ਮਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਮਗਣਤੀ

•

ਹਰੇਕ ਸਰਮਵਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਮਖਆ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਮਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਮਲ
ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ

•

ਹਰੇਕ ਸਰਮਵਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਮਖਆ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਮਲ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।
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ਮਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿਾਨ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਰਪੋਰਟ ਮਵਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਵਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮਵਚ ਜਾਂ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਮਵਚ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸਣਾ ਪਏਗਾ ਮਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੁੱਗ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮਵਚ COVID-19
ਮਖਲ਼ਾਫ ਮਤਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੂੰ ਦੀ ਦੇ ਮਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਰਪਰਣ ਗੁੱ ਲਿਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ :
•

ਦੁੱ ਸਣ ਲਈ ਮਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਉਂ ਮੂੰ ਗ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਪੁੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ

•

ਪੁੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੁੱਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ

•

ਪੁੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਧਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤ ਮਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮਕਵੇਂ ਮਰਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਜ਼ਾਮੂੰ ਦ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਮਲਮਖਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ:
•

ਟੀਕਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣ, ਜਾਂ

•

ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਮਤਹਾਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਪਲੁੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ
ਮੋਿਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਦਲਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਜਾਂ

•

ਮਸਹਤ ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਵਲੋਂ ਮਰਕਾਰਡ।
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ਮੈਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਮਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕੁੱ ਿੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਿਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਮਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਮਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਉਹ ਟੀਕਾ ਮਕੁੱ ਿੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ 19 ਭਾਸਾਵਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ health.gov.au ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਮਕਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਮਕਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤਕ ਮਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਿਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ
ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਨਾਲ ਈਮੇਲ: AgedCareCOVIDLiaison@health.gov.au 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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