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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ?

Did your child get their routine vaccines? 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਮਬਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਹੈ। ਮਿਵੇਂ-ਮਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ
ਮਿਲੇ ਟੀਮਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਮਿਆ ਿਤਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਮਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਆਂ ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਿੇਂ ਮਸਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 
ਰੱਮਿਆ ਕਰੋ ।
B.C ਦੇ ਬੱਮਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿਾਸ ਚੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ, ImmunizeBC ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ immunizebc.ca/infants-young-children. ਤੇ ਿਾਓ ।

ਇਹ ਿਾਂਚ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮਰਕਾਰਡ ਨਵੀਨਤਿ ਹੈ
ਰੁਟੀਨ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ: ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮਿਤੀ ਸ ਚਕ ਔਜਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਿੇ ਕਰੋ: immunizebc.ca/vaccination-status-indicator

ਕੋਮਵਡ-19 ਟੀਮਕਆਂ ਲਈ: ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਬਾਈ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਹੈਲਿ ਗੇਟਵੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਿੇ ਕਰੋ
fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਰਕਾਰਡ ਇਹ ਮਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਨਵੀਨਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ 
(ਿਨਤਕ ਮਸਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਦੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਮਰਪੋ੍ਰਟ fraserhealth.ca/immunizationform ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  B.C ਤੋਂ ਬਾਹਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ(ਨਾਂ) ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮਰਕਾਰਡ ਮਸਹਤ ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਨ ੂੰ
immunizationrecord.gov.bc.ca. ਤੇ ਸੌਂਪੋ੍।

ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਮਕੱਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਾਨਕ ਿਨਤਕ ਮਸਹਤ ਇਕਾਈ, ਪ੍ਮਰਵਾਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਾਂ ਫਾਰਿਾਮਸਸਟ। ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰੋ। B.C ਮਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਕੱਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, fraserhealth.ca/getimmunized.ਤੇ ਿਾਓ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਮਰਵਾਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ
ਫਾਰਿਾਮਸਸਟ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੱੁ੍ਛਣ ਲਈ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਿੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਾਨਕ ਿਨਤਕ ਮਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:
• Iਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਮਚੱਲੀਵੈਕ, ਅਗਾਸੀਜ ਅਤੇ ਹੋਪ੍ ਮਵੱਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ 604-702-4906

• Iਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਿ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਮਵੱਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ: 604-476-7087

ਵਧੇਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
fraserhealth.ca/immunizations ਮਵਿੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਾਨਕ ਿਨਤਕ ਮਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
ਿੇਤਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ CDNC ਟੀਿ
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ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
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