
ਵਿਸ਼ਾ: ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਦੇਸ਼  

 
ਸਤੰਬਰ 30, 2021 -- ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਿੇਂ ਫੈਡਰਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਵਿਲੀਅਨ ਅਿਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ|  

 
ਵਸਿੱ ਖ ਕੋਵਲਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਵਕਉਂਵਕ 

ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਕੋਿੈਂਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ| 

 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ| ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ ਦਾ 
ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਿ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜੋਬ/ਕੰਿ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਾਗਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਵਲਕ, ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਨਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ| ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ 

ਚਾਹੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੰਵਚਤ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।  
 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਪ੍ਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹਨ| ਖਸਰਾ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਬਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿੌਜੂਦ ਹਨ| ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ (ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਅਪਿਾਦਾਂ 
ਨਾਲ) ਲਈ ਸਟਟੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ| ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟਟੇਸ ਵਿਚ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਿੀ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ| 

   
ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਬੱਖਚਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਖਹਤ ਪੱ੍ਿੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 

ਹਨ| ਇਸ ਸਿੇਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  
ਗੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ| ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ| 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੈਿਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ 
ਹੈ,ਿਸਵਕੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਜਲਹਾ ਲੋਕਲ ਲੈਿਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਏ ਰਹੇ ਹਨ  | 

 
ਮਾਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਖਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭੂੰ ਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਿ,ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  
ਵਪਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਨ-ਵਬੰਨ ਿੰਨੇ ਹਨ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਰੇਸਟੌਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ| 

 

https://apnews.com/article/joe-biden-business-health-coronavirus-pandemic-executive-branch-18fb12993f05be13bf760946a6fb89be
https://apnews.com/article/joe-biden-business-health-coronavirus-pandemic-executive-branch-18fb12993f05be13bf760946a6fb89be
https://apnews.com/article/joe-biden-business-health-coronavirus-pandemic-executive-branch-18fb12993f05be13bf760946a6fb89be
https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/vaccinationlaws.html
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/laws-regs/vaccination-immigration/revised-vaccination-immigration-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/
https://www.kff.org/report-section/state-covid-19-data-and-policy-actions-policy-actions/
https://www.kff.org/report-section/state-covid-19-data-and-policy-actions-policy-actions/
https://www.bestcolleges.com/blog/list-of-colleges-that-require-covid-19-vaccine/
https://restaurant.org/downloads/pdfs/business/covid-19_city-county-face-coverings-health-screeen.pdf


ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (employer) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱਖ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਦੇ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਿੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ 
ਿੈਡੀਕੇਡ ਫੰਵਡੰਗ ਪਰਦਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਕ ਨਿੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਜੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਬਰ ਦ ੇਆਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡਂ 

ਹੈਲਥ ਐਡਵਿਵਨਸਟਰਸ਼ੇਨ (OSHA ) 100 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਨਯਿ ਲਾਜ਼ਿੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਫਤਾਿਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ| ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਜੇ ਿੀ ਓ ਐਸ ਐਚ ਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਅਸਥਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ (ETS ) ਜਾਰੀ ਕਰੇ| 

 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛਟੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਿੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਧਾਰਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿਰਕ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਉਵਚਤ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ|  

 
ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾਂਗ, ਵਸਿੱ ਖ ਕੋਵਲਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਿ ਦਾ ਵਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ| 

 
ਵਸਿੱ ਖ ਕੋਵਲਸ਼ਨ, ਨੌਰਥ ਅਿੈਰੀਕਨ ਿੈਡੀਕਲ ਐਡਂ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NASMDA), ਵਸਿੱ ਖ ਫੈਵਿਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਾ 
ਿੂਿਿੈਂਟ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਿਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਭੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭੰਧੀ ਸਰੋਤ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ| ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ  ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾ 
ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ community@sikhcoalition.org ਤੇ ਈ-ਿੇਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ| 

 

https://www.whitehouse.gov/covidplan/
https://www.whitehouse.gov/covidplan/
https://www.whitehouse.gov/covidplan/
https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/what-to-expect-from-osha-on-covid-19-vaccine-and-testing-rules.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html#anchor_1615585395585
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html#anchor_1615585395585
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html#anchor_1615585395585
mailto:community@sikhcoalition.org

