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COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  COVID-19 ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ 
ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਫੁ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹ ੈਿਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਜਵੱਚ ਇਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਦਨਾਂ ਜਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੈਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਰਾਂਡ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਨੋਾਂ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਿਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾ ਜਰਹਾ ਜਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਿਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅਜਗਆਤ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿਾਂਹ ਜਵੱਚ ਦਰਦ, ਜਸਰ ਦਰਦ, ਿੁਖਾਰ ਿਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਜਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਅਣਚਾਜਹਆ ਅਸਰ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਕਵੇਂ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਿਾਅਦ ਅਿੇ ਵੀ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ COVID-19 ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਿ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਤਕ ਜਸਹਤ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਆਪਣੀ ਦ ਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ – ਦ ਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਰਹੋ 
• ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋਣਾ, ਿਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨੈੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
• ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ, ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਰਾਿ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਼ਿੁਕਾਮ ਿਾਂ ਫਲ  ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ COVID-19 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿੂੰ ਦਿੋਸਤ ਕਰੋ। 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਤ ੇਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 
ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਟੀਕ ੇਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਖਾਤਾ 
• MyGov ਖਾਤਾ 
• ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਜਰਕਾਰਡ ਖਾਤਾ। 
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ਤੁਿਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਿੱਿੀ ਜਵਸਥਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰ ਭਾਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ https://www.health.gov.au/covid19-vaccines ਉੱਤੇ ਿਾਓ 

ਹਜਸ ਹਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿ ੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਸ ੋਿੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ: 

• ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਿੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਜਸਸ (ਤੀਿਰ ਐਲਰਿੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ)। ਐਲਰਿੀ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਚੀ਼ਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪਰਤੀ 
ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਜਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁਤ ਿਲਦੀ ਜਿਮਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਖਾਰਸ ਵਾਲੇ ਿੱਫੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੀਭ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਤੇ਼ਿ ਹ ੋਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 
ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜਦਲ ਦੀ ਿੜਕਣ ਤੇ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Epi Pen ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪਜਹਲਾਂ ਇਕ ਸੀ। 
• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਿਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਖਤਰ ੇਜਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਿਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮ਼ੋਿਰ 

ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਲਾਗਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਿੇਰੇ ਮੁਸਜਕਲ ਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈੋ 
ਜਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸ਼ੱਕਰਰੋਗ ਿਾਂ ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਿਾਂ ਕੁਝ ਜਵਸੇਸ ਦਵਾਈਆ ਂਿਾਂ ਇਲਾਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

  ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਿੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਜਸਸ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਚੀ਼ਿ ਨਾਲ, ਿਾਂ 
ਐਡਰੈਨਜਲਨ ਆਟਇੋਨਿੈਕਟਰ (EpiPen) ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਿਾਣ ਿਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤਿਵੀ਼ਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

  ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਐਲਰਿੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਹਈੋ ਸੀ? 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ? 

  ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖ ਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਜਵਕਾਰ ਹੈ? 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ ਨ ਨ ੂੰ  ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦ ੇਹੋ (ਐਟਂੀਕੋਗ ਲੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ)? 

  ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਿਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮ਼ੋਿਰ ਹੈ (ਪਰਤੀਰੋਿਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ)? 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ (ਿੱਚਾ ਪਟੇ ਜਵੱਚ ਹੈ) ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚੋਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਿ ਜਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਘ, ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਦਰਦ, ਿੁਖਾਰ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਮਾਰ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ?ੋ 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? 

  ਕੀ ਜਪਛਲੇ 14 ਜਦਨਾਂ ਜਵੱਚ ਕਈੋ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹ?ੈ 

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਾਂ ਸੂੰ ਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਾਮ:       
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਿਰ:       
ਿਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ:       
ਪਤਾ:       
ਫ਼ੋਨ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਿਰ:       
ਈ-ਮੇਲ:       
ਜਲੂੰ ਗ:       
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜਦਵਾਸੀ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਟਰੇੋਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਹੋ?  

 ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਆਜਦਵਾਸੀ  
 ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ  
 ਹਾਂ ਆਜਦਵਾਸੀ ਅਤ ੇਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ  
 ਨਹੀਂ 
 ਿਵਾਿ ਨਾ ਦਣੇ ਨ ੂੰ  ਤਰਿੀਹ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹੋ 

ਨੇੜਲਾ ਜਰਸਤੇਦਾਰ (ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ): 
ਨਾਮ:       

ਫ਼ੋਨ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਿਰ:       

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 
 ਮੈਂ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਿਾਰ ੇਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ   

 ਮੈਂ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ, ਿਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 
ਜਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਕਾਇਦਾ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ 

 ਮੈਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਇੱਕ ੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆ ਂਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਾਂ 

ਮਰੀ਼ਿ ਦਾ ਨਾਮ:       
ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ________________________________________________________ 
ਤਰੀਕ:       

 ਮੈਂ ਮਰੀ਼ਿ ਦਾ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੇ ਨਾਮ 
ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹਾਂ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ/ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ:  
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ/ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ: ________________________________ 
ਤਰੀਕ:   
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ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:  
ਖੁਰਾਕ 1: ਤਰੀਕ ਿਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੱਤੀ ਗਈ:       
 ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:       
 COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਿਰਾਂਡ:       
 ਿੈਚ ਨੂੰ ਿਰ:       
 ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਿਰ:       
 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਗਹਾ:       
 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:       
 
ਖੁਰਾਕ 2:  ਤਰੀਕ ਿਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੱਤੀ ਗਈ:       
 ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:       
 COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਿਰਾਂਡ:       
 ਿੈਚ ਨੂੰ ਿਰ:       
 ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਿਰ:       
 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਗਹਾ:       
 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:       

 


