
 
 

12 ਮਾਰਚ, 2021 (ਵਾਸ਼ ਿੰਗਟਨ, ਡੀ ਸੀ) -- ਇਸ ਹਫਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸ਼ਡਸ਼ਿਸ ਕਿੰਟਰੋਲ (CDC) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 

ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨ ਿੰ  ਪਛਾਣਸ਼ਦਆਂ ਹਨ 

ਸ਼ਕ ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿੰਭੀਰ ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰ 

ਸ਼ਵਸ਼ਗਆਸ਼ਨਕ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼   ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾ ਤੇ ਸ਼ਕ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। 
 
CDC ਦੇ ਮੁਤਾਸ਼ਿਕ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸ਼ਕ ਫਾਈਿਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ ਐਡਂ 

ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਪਸ਼ਹਲੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਮਿੰ ਸ਼ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
CDC ਦੇ ਮੁਤਾਸ਼ਿਕ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਸੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

 

 
• ਸ਼ਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਸ਼ਟਿੰਗ ਸ਼ਵਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾਂ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਦ ਰੀ (ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦ ਰ) 

ਿਣਾਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
• ਇਕੋ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਜਹੜੇ ਸ਼ਕ COVID-19 ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿੰਭੀਰ ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਵਚ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਿਣਾਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

o ਸ਼ਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਘਰਿਾਰ ਵੀ  ਾਸ਼ਮਲ ਹਨ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਿੱਚੇ ਹੋਣ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  COVID-19 ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ।  

o ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਸੀ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  COVID-19 ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਿ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਭ ਨ ਿੰ  ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
• COVID-19 ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਸ਼ਵਚ ਆਏ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (Quarantine) ਜਾਂ 

COVID-19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਚਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਸ਼ਚਰ ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ 
ਸ਼ਦਖਾਵ।ੇ  

 
ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਚਾਵ ਕਰਨ ਲਈ, CDC ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ 

ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ:  

 

 
• ਜਨਤਕ ਸਸ਼ਥਤੀਆਂ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਰੈਸਟ ਰੈਂਟ, ਗੁਰ ਦਵਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਜਮ ਵਗੈਰਾਹ) ਸ਼ਵਚ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ 

ਦ ਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। 
• ਸ਼ਜਹੜੇ ਲੋਕ COVID-19 ਤੋਂ ਗਿੰਭੀਰ ਰ ਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਵਚ 

ਕੋਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ਼ਕ COVID-19 ਤੋਂ ਗਿੰਭੀਰ ਰ ਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  
ਸ਼ਮਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਿਣਾਏ ਰੱਖੋ।  



 
 

• ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਸ਼ਣਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਮਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ 

ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਿਣਾਏ ਰੱਖੋ।  
• ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਕਸੇ ਦੇ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ COVID ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਵਚ ਜਾਓ।  
 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨ ਿੰ  
COVID-19 ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰ ਪਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ CDC ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

 

 

• ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਸ਼ਚਰ ਿਹੁਤ ਸ਼ਿਆਦਾ ਿਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਹੇਿ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CDC ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਸੱਸ਼ਭਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ, ਸ਼ਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ 
ਜ ਨ, ਕਾਨਫਰਿੰਸ, ਪਰੇਡ, ਸ਼ਵਆਹ  ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾਹ) ਦਾ ਸ਼ਹੱਸਾ ਨਾ ਿਣ ੋਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂਹ ਦੇ 
ਸ਼ਕਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ।   
 
 

ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, CDC ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਸ਼ਲਕ ਸੈਸ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਰਸ਼ਹਣ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ CDC ਦੀਆਂ ਿਾਰਸ਼ਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰ ਖੇਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਿਰ ਰ 

ਕਰੋ। COVID ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੋ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਤੀਿਿੰ ਸ਼ਿਤ ਪਿਸ਼ਲਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ ਿਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ  ਅਤੇ ਦੁੱ ਜੀਆਂ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਸ਼ਹਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕ ਕਮਿੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇ ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ ਝ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਹੁਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ 
ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਸਹਤ ਦਾ ਸ਼ਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ।  
 
ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਸ਼ਫਕ ਦੇ ਰ ਪ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਫੇਸਿ ਕ (ਅਿੰਗਰੇਿੀ, ਪਿੰਜਾਿੀ), ਟਸ਼ਵੱਟਰ (ਅਿੰਗਰੇਿੀ, ਪਿੰਜਾਿੀ) ਜਾਂ ਇਿੰਸਟਾਗਰਾਮ (ਅਿੰਗਰੇਿੀ, ਪਿੰਜਾਿੀ) ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 
ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਿੰਿਿੰ ਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜੋ ਸ਼ਕ ਨੋਰਥ ਅਮੇਸ਼ਰਕਨ ਸ਼ਸੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਂ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏ ਨ, 

ਸ਼ਸੱਖ ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮ ਵਮੇੇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ http://thesikh.co/vaccine ਤੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਹਮੇ ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂਹ ਸ਼ਸੱਖ ਕੋਸ਼ਲ ਨ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਆਪਣ ੇਿਰਮ ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਡਰ ਹੋਕੇ ਕਰੋ। 
 
ਸ਼ਸੱਖ ਕੋਸ਼ਲ ਨ, NASMDA, ਸ਼ਸੱਖ ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮ ਵਮੇੇੰਟ ਰੱਲ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਸ਼ਕ ਸ਼ਸੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲCOVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਿੰਿਿੰ ਸ਼ਿਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਭਿ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/update-cdc-guidance-businesses-gurdwaras/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/update-cdc-guidance-businesses-gurdwaras/
https://www.facebook.com/thesikhcoalition/posts/10157472418512003
https://www.facebook.com/thesikhcoalition/posts/10157472420022003
https://twitter.com/sikh_coalition/status/1370393085994266630
https://twitter.com/sikh_coalition/status/1370393525087535108
https://www.instagram.com/p/CMUtYlDssIX/
https://www.instagram.com/p/CMUtjlfM5xE/
http://thesikh.co/vaccine


 
 

ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਲਕ ਹੈਲਥ ਵਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮਊਨਟੀ ਨ ਿੰ  ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਸ਼ਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 
ਵੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਮ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨ ਿੰ  community@sikhcoalition.org ਤੇ 
ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਸਹਤ ਨਾਲ ਸਿੰਿਿੰ ਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਜਰ ਰ 

ਕਰੋ। 
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