
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਵਚ ਵਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਲਟਾ ਵੈਵਰਐਟਂ ਨਾਲ 

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ - ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਨੋ ਤਰਾਂ ਦੇ, ਵਵਅਕਤੀਆਂ  ਲਈ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 

COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰਵਖਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਜਥੇ 

ਸਾਡੀ ਸੂੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਵਧਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ‘ਡੈਲਟਾ ਵੈਰਿਅੇਂਟ’ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਿਨ ਰਿਆਦਾਤਿ ਉਹ 

ਰਵਅਕਤੀ COVID-19 ਨਾਲ ਪੀਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ।  
 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿੈਂਡਵਮਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਨਾ/ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀ ਸੂੰਗਤ ਚ ਕੁਝ ਅਵਜਹ ੇਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜੇ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੁੂੰ  
ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਲਗ ਚੁਵਕ ਹੈ, ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਮਯ ਵਨਟੀ ਵਾਲੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਇਹ ਵੀ ਵਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਵਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ ਅਵਜਹੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਵਰਵਾਰ ਵਵਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇ/ਰਵਹ ਗਏ ਿਵਰਵਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮ ਵਹਕ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਵਸ਼ਿ (ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿਰਬੂੰਧ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ) ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:  

 

 

• ਸੂੰਗਤ ਵਵਚੋਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ ਵਕ ਉਹ ਗੁਿਦਵਾਿੇ ਦੇ ਅੰਦਿ 

ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ ਤੋਂ (ਰਿਹਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿ ਰਵਚ / ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰਹੰਦੇ)  ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ 
ਦੂਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੱਖਣ। 

• ਸੰਗਤ ਰਵਚ ਿੋ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਿਿੂਿ ਲਗਵਾਉਣ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 

ਡੈਲਟਾ ਵੈਵਰਐਟਂ ਸਮੇਤ COVID-19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰਵਖਆ ਹੈ।ਵੈਕਸੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ COVID-

19 ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਿਰ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਿਤਾਲ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰ ਵਦੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਉਿਲੱਭਧ ਹਵੋੇ  ਤਾਂ ਸੂੰਗਤ ਨ ੂੰ , ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਸਵਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
 

• ਿੇਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਿ ਠੀਕ ਮਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਿ ਰਵਚ ਹੀ ਿਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 
ਰਵਚ COVID-19 ਦੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਰਕਓਂ ਨਾ ਹੋਣ। 
 
 

• ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂੰਗਤ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹਵੋੇ, ਿਰ CDC ਰਹਦਾਯਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਰਲਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਚ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਿੱਖਣ ਤਾਂ ਵਕ ਡੈਲਟਾ ਵੈਵਰਐਟਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 

https://www.cnn.com/2021/07/19/health/us-coronavirus-monday/index.html
https://www.cnn.com/2021/07/19/health/us-coronavirus-monday/index.html
https://www.cnn.com/2021/07/19/health/us-coronavirus-monday/index.html
https://www.sikhcoalition.org/our-work/empowering-the-community/covid-19-vaccination-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਦੁਵਜਆ ‘ਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾਸ 

ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਵੋ ਵਜਥੇ ਵਬਮਾਰੀ ਫਲੈਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵ ੇ

 
 

• ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਿਾਂ ਲਈ, ਮਾਸਕ ਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਚ CDC ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ ਲ, ਅਵਧਆਿਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
• ਲਗਾਤਾਿ ਹੱਥ ਧੋਣ/ਸੈਰਨਟਾਇਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਪਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ, 

ਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਵਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲੂੰ ਗਰ 

ਅਤੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ/ਵਰਤਾਉਣੀ ਹਵੋੇ ਉਹ ਵਨਰੂੰਤਰ ਹੱਥ ਧੋਣ/ਸੈਵਨਟਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਿਾਉਣ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ, ਵਸਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਵੱਚ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟਰਾਂਸਵਮਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ COVID-19 

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਿਾਅ ਵਰਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਹਨ। ਗੁਿਦੁਆਿਾ ਲੀਡਿਰਿਪ ਆਪਣੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ‘ਚ 

COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ ਉਤੇ ਨਿਿ ਿਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

• ਕੋਂਟੈਕਟ ਟਰੇਵਸੂੰਗ, ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਕੋਂਟੈਕਟ ਇੂੰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਮਬਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਨਿਦੇਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨਾ ਿਾਿੀ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗੁੁੁਰਦੁਆਵਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰਵਖਆ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਰਵਖਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੁਵਨਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕੇ ਅਿਨਾਏ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੂੰਗਤ 

ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਿਰੋਗਰਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਵਸ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਵਜਹ ੇਿਰੋਗਰਾਮ 

ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ 
ਕਵਮਊਨਟੀ ਵਵਚ ਸਵਹਤ ਿਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਖਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਹਤ ਉਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕਰਵਾਈਏ, COVID-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋੀਏ, ਨਵੇਂ ਰ ਿਾਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਕੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਜਹੀ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ‘ਚ ਵਾਿਸ 

ਆਈਏ। 

ਵਸੱਖ ਕੋਵਲਸ਼ਨ, ਨਾਰਥ ਅਮੇਵਰਕਨ ਵਸੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਂ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (NASMDA), ਵਸੱਖ ਫੈਵਮਲੀ 
ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮ ਵਮੈਂਟ, ਰੱਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਖਾਂ ਤਕ COVID-19 
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੁੂੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੂੰਮ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 
ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ community@sikhcoalition.org ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਜੀ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
mailto:community@sikhcoalition.org


ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਕਥੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ thesikh.co/vaccine ਤੇ 
ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 


