
 
 
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਡਿਿ ਕੂੰਟਰੋਲ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨਵੀਆਂ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਡਕਿੱ ਡਤਆਂ 

ਹਨ ਡਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗ ਗਈ ਹੈ।  
 
CDC ਦੇ ਮੁਤਾਡਬਕ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱ ਗੀ ਓਦੋਂ ਮੂੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨ ੂੰ  
ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਫਾਈਿਰ ਅਤੇ ਮੋਿਰਨਾ ਦੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ ਐਿਂ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਪਡਹਲੀ ਅਤੇ 
ਇਕਿੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹਫਡਤਆਂ ਬਾਅਦ।  
 
CDC ਦੇ ਮੁਤਾਡਬਕ, ਡਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਡਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

“COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਜਹਨਾਂ ਡਚਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਸਕ ਪਾਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਡਿਆਦਾ ਇਕਿੱਠ ਵਾਡਲਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਡਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਕੇ 

ਰਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਿੋਣਾ ਵਗੈਰਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 
 
ਡਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੂੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ:  

 

 
1. ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਜਹਨਾਂ ਡਚਰ ਡਜਹੜੀ ਥਾਂ ਤ ੇਜਾਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨਾ 

ਹੋਵ।ੇ  
2. ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਡਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਜਹਨਾਂ ਡਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀ ਮੂੰਗ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ  
3. ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੇ COVID-19 ਦ ੇਟਸੈਟ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਡਟਵ 

ਹੋਣੀ ਿਰ ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਡਪਸ ਆਉਣ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ COVID-19 ਦਾ ਟਸੈਟ 

ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।  
4. ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।  

 
ਡਿਆਨ ਦਵ ੋਡਕ CDC ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਿਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਗੁਰਹੇਜ਼ ਿਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਡਬਕ, ਡਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 3 ਡਦਨ ਪਡਹਲਾਂ COVID -19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 
ਵਾਡਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਡਵਚ ਡਫਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਡਵਚ ਰਡਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 7 ਡਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਵਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 10 ਡਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  
 
ਇੂੰਿੀਆ ਦੇ ਡਵਚ ਬਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸ ਲੇਟ ਨੇ ਟਰੇਵਲ ਗਾਈਿੈਂਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਿੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਡਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਲਗੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਇੂੰਿੀਆ ਡਵਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ :  

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0402-travel-guidance-vaccinated-people.html?fbclid=IwAR11gyiyhwlOqSv7IJEIs3emOQWSQ5f6Qaztb_8-OAOhIOTsCBtcKjAQrv4
https://in.usembassy.gov/covid-19-information/


 
 
 

 
1. ਇੂੰਿੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 72 ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ RT-PCR  ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਨ ੂੰ  

ਏਅਰ ਸੁਡਵਿਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਿ ਕਰੋ।  
2. ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 72 ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਕ ਸੇਲ੍ਫ਼ ਿੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ 

ਅਿੱਪਲੋਿ ਕਰੋ। 
3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯ ਰੋਪ, ਬਰਾਿੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਡਮਿਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੂੰਿੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 

ਉਪਰੂੰਤ COVID-19 ਦੇ ਮੋਲੀਕਯ ਲਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਨ ਲਈ ਡਤਆਰ ਰਹੋ।  
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯ ਰੋਪ, ਬਰਾਿੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਡਮਿਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੂੰਿੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 

ਉਪਰੂੰਤ 14 ਡਦਨਾਂ ਲਈ ਸੇਲ੍ਫ਼ ਮੋਨੀਟਡਰੂੰਗ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਡਫਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਵਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਤਆਰ 

ਰਹੋ।  
 
ਡਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ CDC ਦੀਆਂ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਡਜਸ ਡਵਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਡਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਿੱ ਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਲੂੰ ਕ ਤੇ ਡਮਲ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਸਾਿੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਸਾਖੀ ਲਈ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਭਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਸੂੰਬੂੰ ਡਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਜਰ ਰ ਕਰੋ। 
 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂਹ, ਡਸਿੱ ਖ ਕੋਡਲਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਮ ਦਾ ਅਡਭਆਸ ਡਨਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। 
 

 

https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/allairports
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
https://www.sikhcoalition.org/blog/2021/cdc-guidance-fully-vaccinated-people/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2021/covid-19-guidance-vaisakhi-2021/
http://thesikh.co/vaccine

