ਮੇਰਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ (ਰਿਰਧ ਦੇਖਭਾਲ) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ
ਰਕਉਂ ਪੁੁੱ ਛ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟ਼ੀਕਾ ਲੁੱਗ ਚੁੁੱ ਕਾ
ਹੈ?
4 ਜਨ 2021 ਤੁੱ ਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਹੈ

ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ COVID-19 ਦੇ ਰਖਲ਼ਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲ਼ੀ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਹੈ। ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਰਵਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਕਰਨਾ ਪਰਹਲ਼ੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ (ਰਿਰਧ ਦੇਖਭਾਲ) ਪਰਦਾਰਤਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਰਕ
ਰਕੂੰ ਨੇ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟ਼ੀਕਾ ਲੁੱਗ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ COVID-19 ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਦ਼ੀ ਰਤਆਰ਼ੀ, ਯੋਜਨਾਿੂੰ ਦ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਿ ਦੇ ਰਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਰਵਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਰਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ COVID-19 ਫ਼ੈਲ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਿਪੂਿਣ ਹੋਿੇਗਾ ਵਿ ਵਿਿੰ ਨੇ ਿਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ ਟੀਿਾ
ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਿਾਿਿਨ ਨਾ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸੁਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਣ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੀਿਾਿਿਣ ਿਵਜਸਟਿ ਹਿ ਵਿਸੇ ਦੇ ਟੀਿਾਿਿਨ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੂਿੰ ਵਿਿਾਿਡ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਪਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਨੌਿਿੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤੇ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਿਾਿ ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਇਸੀ ਏਜ਼ਡ ਿੇਅਿ (ਵਬਿਧ ਦੇਿਭਾਲ) ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਨ-ਹੋਮ ਅਤੇ
ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਏਜ਼ਡ ਿੇਅਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਵਨਤ ਪਰਦਾਵਤਆਂ ਲਈ ਇੱ ਿ ਨਿਾਂ ਵਿਪੋਿਟ ਿਿਨ ਿਾਲਾ ਟੂਲ ਪੇਸ ਿਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਹੁਣ ਪਰਦਾਵਤਆਂ ਲਈ ਮਾਈ ਏਜ਼ਡ ਿੇਅਿ ਦੁਆਿਾ ਸਿੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਿਿਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰ ਰਵੁੱ ਚ ਸਵੈ ਇੁੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਵਾਰਨਤ ਪਰਦਾਰਤਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ਼ੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•

ਹਰੇਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਰਵੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੁੁੱ ਲ ਰਗਣਤ਼ੀ
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•

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਰਖਆ ਰਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟ਼ੀਕੇ ਦ਼ੀ ਪਰਹਲ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਰਮਲ
ਚੁੁੱ ਕ਼ੀ ਹੈ

•

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਰਖਆ ਰਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟ਼ੀਕੇ ਦ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦ਼ੀਆਂ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਮਲ ਚੁੁੱ ਕ਼ੀਆਂ ਹਨ।

15 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿਪੋਿਟ ਿਿਨਾ ਵਿਹਾਇਸੀ ਬਜ਼ੁਿਗ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਵਨਤ ਪਰਦਾਵਤਆਂ ਲਈ ਬਾਿਾਇਦਾ
ਸ਼ਿਤ ਬਣ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਨ-ਹੋਮ ਅਤੇ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਏਜ਼ਡ ਿੇਅਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਿ ਇੱ ਿ
ਬਾਿਾਇਦਾ ਸ਼ਿਤ ਬਣ ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੁੁੱ ਲ ਸੂੰ ਰਖਆ
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਇਕੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਰਜਨਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟ਼ੀਕੇ ਦ਼ੀ ਇੁੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਰਮਲ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ COVID-19
ਟ਼ੀਕੇ ਦ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦ਼ੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਮਲ਼ੀ ਚੁੁੱ ਕ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਰਕ COVID-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਸਵੈ ਇੁੱ ਛ ਨਾਲ ਹੈ। ਟ਼ੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਰਜ਼਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਰਜ਼਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸ ਰਦਓ ਰਕ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਰਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵ਼ੀ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਰਕ ਰਕਉਂ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਰਕਹੜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਕੁੱ ਠ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਿੰ ਿੜੇ ਇਿੱ ਠਾ ਿਿਨ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਵਬਲਿੁਲ ਉਸ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਇਸ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਦੁਆਿਾ
ਇਿੰ ਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫ਼ਲੂ) ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਵਿਿਾਿਡ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਿਜ-ਸਥਾਨ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂਿੰ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪਰਦਾਨ ਿਿੇਗਾ:
•

ਹਿੇਿ ਵਿਹਾਇਸੀ ਏਜ਼ਡ ਿੇਅਿ ਸਿਵਿਸ ਵਿਚ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਵਗਣਤੀ

•

ਹਿੇਿ ਸਿਵਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਸਿੰ ਵਿਆ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਿੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖ਼ੁਿਾਿ ਵਮਲ
ਚੁੱ ਿੀ ਹੈ

•

ਹਿੇਿ ਸਿਵਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਸਿੰ ਵਿਆ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਿੇ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਿੁਿਾਿਾਂ ਵਮਲ ਚੁੱ ਿੀਆਂ ਹਨ।
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ਵਜਹੜੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਿਜ ਸਥਾਨ ਵਿਪੋਿਟ ਿਿੇਗਾ ਉਹ ਵਿਸੇ ਿੀ ਵਿਅਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਿਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।
ਵਿਪੋਿਟ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਹਾਇਸੀ ਏਜ਼ਡ ਿੇਅਿ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱ ਚ ਿਿੰ ਮ ਿਿਨ ਿਾਲੇ ਉਹ ਸਾਿੇ ਲੋ ਿ (ਿਲਿੰਟੀਅਿਾਂ ਸਮੇਤ) ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਜੋ ਿਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਸਨੀਿਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੱ ਿ-ਿਿਾਿ ਅਤੇ ਪਰਸਾਸਨ ਲਈ ਵਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਿ
ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵਸਿੰ ਗ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਿਨ ਿਾਲਾ ਸਟਾਫ਼, ਸਹਾਇਿ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਿ, ਪਰਸਾਸਨ ਸਟਾਫ, ਿਸੋਈ,
ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਂਡਿੀ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਕ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸਣਾ ਪਏਗਾ ਰਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟ਼ੀਕਾ ਲੁੱਗ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਜ਼ੀ ਹੈ ਪਿ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇਹ ਜਾਣਿਾਿੀ ਆਪਣੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ COVID-19
ਵਿਲ਼ਾਫ ਵਤਆਿੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਿਿਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਿਪੂਿਣ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ:
•

ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਵਿ ਉਹ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਤੋਂ COVID-19 ਟੀਿਾਿਿਣ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਵਿਉਂ ਮਿੰ ਗ ਿਹੇ ਹਨ

•

ਪੱ ਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂਿੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਿ COVID-19 ਟੀਿਾਿਿਣ ਿਿਿਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਮਿਜ਼ੀ ਹੈ

•

ਪੱ ਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਿੱਵਿਆ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ

•

ਪੱ ਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪਰਦਾਨ ਿਿਨ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਿਾਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ।

ਕ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤ ਰਦਖਾਉਣ ਦ਼ੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਰਜ਼਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਰਰਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਜ਼ਾਮੂੰ ਦ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ:
•

ਟ਼ੀਕਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟ਼ੀਕਾਕਰਨ ਪਰਮਾਣ਼ੀਕਰਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣ, ਜਾਂ

•

ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਇਰਤਹਾਸ ਦ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡ਼ੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਪਲੁੱਸ ਮੈਡ਼ੀਕੇਅਰ
ਮੋਿਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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

ਦਸਤਖਤ ਕ਼ੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਜਾਂ
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•

ਰਸਹਤ ਪਰੈਕਟ਼ੀਸਨਰ ਵਲੋਂ ਰਰਕਾਰਡ।

ਮੈਂ COVID-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਰਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਰਕੁੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਰਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਰਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਟ਼ੀਕਾ ਰਕੁੱ ਥੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਿਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਗਰ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੁੱ ਚ 19 ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ health.gov.au ਦ਼ੀ ਵੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
COVID-19 ਵੈਕਸ਼ੀਨ ਟ਼ੀਰਕਆਂ, ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਰਕਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਤਕ ਰਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਿਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ
ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨਾਲ ਈਮੇਲ: AgedCareCOVIDLiaison@health.gov.au 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਯਨ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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