
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵਾਈ (ਮੈਨਿਿਜਾਈਟਸ) 
ਟੀਕਾਕਰਿ  

ਸ : ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਨਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਨਬਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ 
ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਮੈਨਿਿਜਾਈਟਸ (ਨਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ 
ਸੋਨ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਖੁਿ ਼ਿਹਨਰਲਾ ਹੋਣਾ) ਨਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਾਹੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਨਿੱਚ ਅਚਾਿਕ 
ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਨਸਰ-ਦਰਦ, ਧੋਣ ਦਾ ਆਕੜਿਾ, ਜੋੜਾ ਂਦਾ ਦਰਦ, ਲਾਲ-ਜਾਮਿੀ ਚਟਾਕ 
ਜਾ ਂਰਗੜ ਦੇ ਧੱਫੜ, ਤੇ਼ਿ ਰੋਸ਼ਿੀ ਿੰੂ ਿਾਪਸੰਦ ਕਰਿਾ, ਨਦੱਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਉੱਲਟੀ ਹੋਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਦੀ ਲਾਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀ਼ਿਾ ਂਲਈ ਘਾਤਕ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਰੋਗਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਇਲਾ਼ਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮਰੀ਼ਿ ਲੰਬੀ-ਨਮਆਦ ਲਈ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨਿਆ ਂਿਾਲ ਜੁੰਝਦਾ ਹੈ।  

ਸ : ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਨਿਮਾਰੀ ਨਕਵੇੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ?
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਦਾ ਜੀਿਾਣੂ ਲੋਕਾ ਂਨਿੱਚ ਿੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਥੁੱਕ 
ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਇਿਸਾਿ ਿਾਲ, ਨਜਸਿੰੂ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਠੀਕ ਹੈ, ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਪਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
‘ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਪਰਕ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਿ ਹੈ ਇਕੋ ਘਰ ਨਿੱਚ ਰਨਹਣਾ ਜਾ ਂਪ੍ਰੇਮ 
(ਡੰੂਘਾ) ਚੁੰਮਣ। ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਦੇ ਜੀਿਾਣੂ ਇੱਕ ਨਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਿਅਕਤੀ ਤੱਕ 
ਅਸਾਿੀ ਿਾਲ ਿਹੀ ਫੈਲਦੇ ਅਤੇ ਜੀਿਾਣੂ ਮਿੁਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਜੰਦਾ 
ਿਹੀ ਨਰਹ ਸਕਦੇ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਨਕਵੇੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਿੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਿ। ਜੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕੀਤਾ ਨਿਅਕਤੀ ਇਹਿਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ,ਂ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਿਾਲੀ, ਨਬਮਾਰੀ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਜਿਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਿਲਯੂ ਵੇਾਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਨਕੰਿਾ ਂ
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ?
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ 
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਨਦਆ ਂਇਹਿਾ ਂਚਾਰੇ ਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਨਖਲਾਫ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। 
ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਿ ਨਕਸਮ ਬੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਖਲਾਫ 
ਅਸਰਦਾਰ ਿਹੀ ਹੈ।

ਸ : ਇਸ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਨਹਤ ਨਕਸਿੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵੇਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇ10 ਿੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਤ ੇ15–19 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਿੰਟੈਿਨਸਿ ਇਗੰਨਲਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਜਾਦਂੇ ਹਿ, ਉਹਿਾ ਂਿੰੂ ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ 
ਸੈਰੋਗਰੁੱਪ ਏ, ਸੀ, ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਿਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ : ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਿ ਨਕਸਿੰੂ ਿਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਉਹਿਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਿਹੀ ਨਦਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਨਜਹਿਾ ਂਿੰੂ ਪਨਹਲਾ ਂਐਿਾਫ਼ਾਈਲੈਕਨਸਸ ਹੋਇਆ ਹੈ:

• ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਨਪਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

• ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਤ ਿੰੁ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਗਲੇ ਸਫੇ਼ ਤੇ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ)

ਜੋ ਲੋ਼ਕ ਨਡਪਥੀਰੀਆ ਟੋਕਸੋਏਡ ਤੋਂ ਸੰਿਦੇਿਸ਼ੀਲ ਹਿ, ਉਹਿਾ ਂਿੰੂ ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ 
ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਿਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸ : ਐਿਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਿਾਫਾਈਲੈਕਨਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਜੀ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਨਤਨਰਿਆ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਿ ਇਲਾਜ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਲੱਗਣ ਿਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਿੱਚ 
ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆ ਂਿਰਸਾ ਂਐਿਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰਿ 
ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਨਦਆ ਂਹਿ। 

ਸ : ਕੀ ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਿੰੂ ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਿਲਯੂ ਵੇਾਈ ਦਾ ਨਵੇਰੋਧੀ 
ਟੀਕਾ ਪ੍ਨਹਲਾ ਂਿਹੀ ਹੋਇਆ ?
ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆ ਂਲਈ  ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਏ ਸੀ 
ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਿੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਨਹਲਾ ਂਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਸੀ ਦੇ ਨਿਰੁਧ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਿ ੇਜੋ ਕੀ 
ਨਸਰਫ ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆ ਂਿੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਚ (ਨਜਿੇਂ ਕੀ 
ਨਤੱਲੀ ਜਾ ਂਇਨਮਊਿ ਦੀ ਘਾਟ) ਸ਼ਾਇਦ ਪਨਹਲਾ ਂਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਿ।ੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ, 
ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਜਾ ਂਮਾਨਹਰ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਿੰੂ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਿੰੂ ਪ੍ਨਹਲਾ ਂਹੀ ਮੈਨਿਿਜ਼ੋਕੋਕਲ ਸੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ  
ਹੈ- ਕੀ ਮੈਨਿਿਜੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਿਲਯੂ ਵੇਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੈ ?
ਨਜਆਦਾਤਰ ਬੱਨਚਆ ਂਿੰੂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਨਦਆ ਂਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਸੀ ਦੇ ਨਿਰੁਧ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ 
ਹੋਿਗੇਾ। 

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਪੜੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਨਬਮਾਰੀ, 

ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਿਚ ਭਰੋ ਉਥੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਸਕੂਲ 
ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਕਰਿ ਲਈ ਦੇ ਦਿ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਨਬਮਾਰੀ 
ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ ਅਤੇ 
ਿਾ ਂਹੀ ਿਾਪਸ ਕਰੋ। 
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ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਸੀ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਿਾਲ ਏ, ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਿਾਈ ਦੇ ਨਿਰੁੱਧ ਿੀ ਸੁਰੱਨਖਆ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਨਚਆ ਿੰੂ ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਸੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 2015 ਜਾ ਂ2018 
ਨਿੱਚ ਿੌ ਜੈਬ, ਿੌ ਪੇਅ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕੈਨਸਿ ਪੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਬੱਨਚਆ ਂਦੇ ਭੱਤੇ ਿਹੀਂ ਦੇਿਗੇੀ) ਦੇ ਅਧੀਿ ਨਮਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨਿਿ਼ਿੋਕੋਕਲ ਏ ਸੀ 
ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਦਾ ਨਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਨਕਸਮ ਦੇ 
ਨਖਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਨਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫਨਤਆ ਂਦੇ ਅੰਤਰ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਸ : ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਿ ?
ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਉਹਿਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਿੀ ਸਲਾਹ ਨਦਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਂ
ਬਿਾ ਂਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ 
ਨਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿੱਚ ਹੱਜ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੁਝ 
ਕੀਨਤਆ ਂਲਈ ਿੀ ਨਦਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਨਜਿੇਂ ਕੀ ਜੀਿਾਣੁ ਨਿਨਗਆਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਮਲਾ, 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਜਿੇਂ ਕੇ ਨਤੱਲੀ ਦਾ ਿਾ ਹੋਣਾ। 

ਸ : ਮੈਨਿਿਜ਼ੋਕੋਕਲ ਏ ਸੀ ਡਿਲਯੂ ਵੇਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇੱਚ ਨਕਹੜੇ- 
ਨਕਹੜੇ ਵੇਾਧੂ ਪ੍ਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ?
ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿੱਚ ਟਰੋਮੇਟਾਮੋਲ, ਸੁਕਰੋਸ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
ਿਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਨਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾਿਾ ਂਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਿ 
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਜਾ ਂਇੱਕ ਰੱਨਖਅਕ ਿਾਗਂ ਨਕਨਰਆ 
ਕਰਿ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਨਕੰਿੇ ਕੁ ਸੁੱਰਨਿਅਤ ਹਿ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਿ ਅਤੇ ਥੇਰਾਨਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਡ਼ਿ 
ਐਡਨਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਿ (ਟੀ ਜੀ ਏ) ਿਲੋਂ ਪ੍ਰਿਾਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪਰਖ 
ਿੰੂ ਪਾਸ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਟੀ ਜੀ ਏ ਿਰਤੋਂ ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਨਕਆ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਨਿਗਰਾਿੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਿਲਯੂ ਵੇਾਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍੍ਰਭਾਵੇ 
ਕੀ ਹਿ ?
ਇਸਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਿ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਨਸਰ ਦਰਦ, 
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾ ਂਦਰਦ, ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ 
ਹਿ। ਟੀਕਾ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦਂੇ 
ਹਿ। ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟੀਨਕਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਤੋਂ ਨਫਕਰਮੰਦ ਮਾਨਪਆ ਂਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜਸਿੰੂ ਸਥਾਿਕ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਇਕਾਈ ਿੰੂ ਿੀ ਨਰਪੋਰਟ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਨਵੇਨਦਆਰਥਿ ਿੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਿਹੀਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਨਿਨਦਆਰਥਿ ਜੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਿਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਦਿਾਖਾਿੇ ਦੇ ਨਦਿ ਟੀਕਾਕਰਿ 
ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਿਰਸ ਨਿਨਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਹਿਾ ਂਦੇ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਗਰਭਿਤੀ ਹੋ 
ਸਕਣ ਿਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਾ ਂ
ਨਿਚ ਨਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਦ ਉਸਿੰੂ ਟੀਕਾਕਰਿ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਨਿਨਦਆਰਥੀ 
ਿੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਪਆ ਂ/ ਰੱਨਖਅਕ ਿਾਲ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਿ 
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। ਉਸਿੰੂ ਇਕ 
ਨਸਹਤ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਿਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਿਰੇਿਾ ਿੀ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਜੋ ਉਸਿੰੂ ਸਲਾਹ, 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਦੇਿਗੇਾ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਿੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਿ ਜਾ ਂਪ੍ਰੈਡਿੀਸੋਿ 
ਇੱਕ ਪ੍ਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਿਾਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਅਕਤੀ ਨਜਸਿੰੂ ਦਮਾ ਹੋਿ ੇ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਇਸਦੇ ਨਕ ਉਹ ਨਕਹੜੀਆ ਂਿੀ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈ 
ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਨਹਮਤੀ 
ਵੇਾਪ੍ਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
ਸਕਲੂ ਿੰੂ ਰ਼ਿਾਮਦੰੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਨਲਖਤੀ ਨਚਠੱੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਸਕਲੂ ਿੰੂ ਰ਼ਿਾਮਦੰੀ ਿਾਪਸੀ 
ਲਈ ਫੋਿ ਕਰਕੇ, ਰ਼ਿਾਮਦੰੀ ਨਕਸ ੇਿਕਤ ਿੀ ਿਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਆਿਲਾਈਿ 
ਸਨਹਮਤੀ ਿਾਪਸ ਲੈਣ ਿੰੂ ਇਥੇੱ ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ nswhealth.service-now.
com/school।

ਸ : ਜੇ ਮੇਰਾ ਿੱਚਾ ਿੀਮਾਰ ਹੋਵੇੇ ਜਾ ਂਿਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਾਲੇ ਨਦਿ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਿ ਟੀਕਾ ਿਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਿ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯਤਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿਗੇਾ।ਨਜੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਿ ਿਹੀਂ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਂਿਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। 

ਨਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਇਨਮਊਿਾਈ਼ਿਰਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਬਾਅਦ ਨਿੱਚ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲਾ (ਕੈਚ-ਅੱਪ) ਿਕੈਸੀਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਇਨਮਊਿਾਈ਼ਿਰ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਕਵੇੇਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਿ ਇਮਯੂਿਾਈ਼ਿੇਸ਼ਿ ਰਨਜਸਟਰ 
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਨਿੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਿ ਨਬਓਰੇ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ 
ਆਰ ਇਮਯੂਿਾਈ਼ਿੇਸ਼ਿ ਨਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, 
ਅਤ ੇ14 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਿ 
ਨਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਨਦਤੇ ਅਿੁਸਾਰ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਿਲਾਈਿ ਖਾਤੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਹੀਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਨਗੱਛ ਿਾਲੀ ਲਾਈਿ ਿੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਿ 
ਕਰਕੇ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਐਿ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 
ਕਾਮਿਿਲੈਥ ਕਾਿੰੂਿ ਨਿੱਚ ਸਖਤ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਨਖਆਿਾ ਂ(ਿੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਬਾਰੇ 
ਨਬਆਿ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਨਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧੀਿ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਐਿ 
ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਨਜਸਟਰ ਨਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਅਤੇ ਨਫਰ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਰਨਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾਿਗੇਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਤੇ MyGov ਤੇ ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਿ ਿਾਰ ੇਵੇਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਨ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

•  ਐਿ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਬੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਯੂਨਿਟ ਿਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ

NSW Health Meningococcal ACWY vaccination ਸਫ਼ਾ 2
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ਮੈਨਿਿਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵਾਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਜਾ ਂਨੀਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਡੱ ੇਅੱਖਰਾ ਂਕਵੱਚ ਕਲਖੋ।

220726-2-18

1. ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

2. ਆਨਦਵਾਸੀ ਦਰਜਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਮਮੱਤੀ

ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ

ਨਹੀੀਂ ਹੀਾ,ਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਹੀਾ,ਂ ਟਮੌਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਹੀਾ,ਂ ਦੋਵੇੇਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤ ੇਟਮੌਰਸ ਸਟਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇੀ ਮਲਖੋ

ਮਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)

ਮ ਅ
ਅਮਨਸ਼ਮਚਤ/
ਅਤੰਰਮਲੰਗੀ/
ਅਣ-ਮਨਰਧਾਰਤ

ਕਲਾਸ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰਵਾ – ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਿੰੂਿਿ ਰੱਖਵਾਲਾ
ਮੈਂ ਮੈਮਨਨਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵੇਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵੇ 
ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਬਾਬਤ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈੀ।

ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਪਰ ਮਦੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਮੈਨਨਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ 
ਡਬਲਯੂ ਵੇਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਦੰਦਾ ਹੀਾ।ਂ 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਮਬਕ ਘਮੋਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾ,ਂ ਮਕ ਮਰੇੇ 
ਬਚੇੱ ਨੰੂ:

1. ਮਕਸੱ ੇਵੇੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਮਟਕ ਅਨੁਮਰਿਆ ਕਦ ੇਨਹੀੀਂ ਹੀਈੋ।

2. ਟੀਕੇ ਦ ੇਮਕਸੱ ੇਵੇੀ ਤਤੱ ਜ ੋਮਕ ਮਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਾਲੀ ਪਤੱ੍ਰੀ 
ਮਵੇਚੱ ਸਚੂੀਬਧੱ ਹੀਨ, ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਮਟਕ ਸਵੰੇਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ

3. ਗਰਭਵੇਤੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਜਵੇੇਂ ਮਕ, JOHN SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਮਜਵੇੇਂ ਮਕ, 5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ

ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਮਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ ਵੇਮਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸਮਤੇ ਮਜਵੇਂ ੇਮਕ 02)

ਪਸੋਟਕੋਡ ਨੰਬਰ

Punjabi
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ਮੈਕਨਨਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਾਪੇ / ਰੱਨਖਅਕ  ਮੈਕਨਨਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਮੈਕਨਨਗੋਕੋਕਲ ਐ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਾਮ (ਮਜਵੇੇਂ ਮਕ, JANE SMITH)

ਿਰਸ ਦੀਆ ਂਨਟਪੱਣੀਆਂ

ਬਾਹਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ(24 ਘਟੰ)ੇ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮਤਥੱੀ  

:
ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰਖਬੱੀ

ਸੱਜੀ

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗੱਣ ਦ ੇਕਾਰਨ

ਗ਼ਰੈਹੀਾਜਰ
ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆd

ਠੀਕ ਨਹੀੀਂ
ਦਸਤਖਤ ਨਹੀੀਂ 
ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵੇਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
ਹੋੀਰ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਾਮ (ਮਜਵੇੇਂ ਮਕ, JANE SMITH)

ਬਾਹਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਮਤਥੱੀ  

:
ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਪ੍ਰਤੀਕਕਕਰਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

•  ਇਸ ਮਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੋੱ, ਮਕਉਂਮਕ ਤਹੁੀਾਨੰੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਮਵੇਚੱ ਮਹੁੀਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ

•  ਤਹੁੀਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਮਕਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜ਼ਸੇ਼ਨ ਰਮਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਮਮਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪੱਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਿੁਨਕਨਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਨਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ 
ਮਗੱਲਾ ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵੇਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
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ਸਾਡੀਆ ਂਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਸੀੀਂ ਗੋਪਨੀਯ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸੀਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਵਬਆਨ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਬਾਰੇ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ 
ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੇਂ ਹਾਸੀਲ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਐਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਨ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਦੂਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂ
ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਦਤੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਨੱਜੀ ਵਸੀਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕਠੀ ਕਰਨਾ
ਵਨੱਜੀ ਵਿਸੀਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੋਗ਼ਾ ਂਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਰਕ ਸੀੁਰੱਵਿਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਲਈ ੳਵਚੱਤ ਸੀੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸੀਕਣ।

ਕੇਿਲ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੋਗ਼ਾ ਂਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਰਕ ਸੀੁਰੱਵਿਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਜਥੇ ਸੀੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਸੀੱਧੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਕੂਲ ਅਤੇ 
ਦੂਸੀਰੇ ਵਸੀਹਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾ,ਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਤੋਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸੀਕਦੀ 
ਹੈ।ਇਕ ਸੀੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਅ, 
ਦੋਸੀਤ, ਰੱਿਿਾਲਕ ਜਾ ਂਦੂਸੀਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੀੱਭ ਤੋਂ ਉਤਮ 
ਸੀਾਭਂ ਸੀੰਭਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸੀਕਣ।

ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੇਕਾ ਂਤਰੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੱਿੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ 
ਹੈ। ਸੀੱਭ ਤੋਂ ਸੀਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਿ ਿਾਗਂ ਰੱਿੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ / ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਿ ਜੋ ਕੰਮਵਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ 
ਬਣੇ ਇੱਕ ਸੀੁਰੱਵਿਅਤ ਅੰਕੜਾ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਵਹੱਸੀਾ ਬਵਣਆ 
ਹੋਿ।ੇ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸੀਾਨ, ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ 
ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸੀਨੰੂ ਰੱਿਣ 
ਦੇ ਸੀਾਰੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਵਿੱਚ ਸੀਿਤ ਵਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ 
ਐੱਸੀ ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀ ਜਾ 
ਸੀਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੁੱਕਿੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਇਸੀਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂਇਹ ਜਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੰੂ, ਇਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਣ ਿਾਲੀ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ 
ਜਾ ਂਹਸੀਪਤਾਲ ਨੰੂ, ਐਨ ਐਸੀ ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸੀ ਸੀੇਿਾ 
ਲਈ, ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਮਾਵਹਰ ਕੋਲ ਜਾ ਂਪੈਥੋਲੋਜੀ ਟੈਸੀਟਾ ਂਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸੀਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂ
ਿੁਲਾਸੀਾ ਐਨ ਐੱਸੀ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਂਅਤੇ 
ਸੀਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸੀ ਵਿਚ ਫੰਡ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੀੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਸੀੁਧਾਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ

NSW Health Punjabi



ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸੀਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ 
ਸੀਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਦੱਸੀਣਯੋਗ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ 
ਿਰੇਿ ੇਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀੀਂ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੀੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀਰਿਿੇਣਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਤੋਂ ਸੀੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੀੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ 
ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਵਹੱਸੀਾ ਲੈਣਾ ਸੀਿ-ੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹੱਸੀਾ ਨਾ 
ਲੈਣ ਤੇ ਵਸੀਹਤ ਸੀੰਭਾਲ ਤੇ ਅਸੀਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਹੁੰਚ
ਸੀਾਡੇ ਿਲੋਂ ਰੱਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਤੁਸੀੀਂ ਹਾਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ 
ਅਵਧਕਾਰ ਰੱਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸੀਕਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਿ 
ਦੀਆ ਂਨਕਲਾ ਂ(ਕਾਪੀਆ)ਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੰਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨ ਐੱਸੀ ਡਬਲਯੂ  ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਇਿਸੇੀੀ 
ਦਸੀਤਾਿਜੇ ਦੇਿੋ: www.health.nsw.gov.au/
patients/privacy

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
1300 066 055 ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਵਸੀਹਤ 
ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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