
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਿੋ: 

ਿਣੁ ਤੱਕ ਦ ੇਆਪਣੇ 
ਸਾਰ ੇਟੀਕੇ ਲਗਿਾਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਵਿਮਾਰ ਿੈ?

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਜਾ ਂਸਲਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ 
ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, 
ਤਾ ਂNHS ਨੂੰ 111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਕਹੜੀ NHS ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
NHS ਨੂੰ 111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਿ 
ਲਿੋ - ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਕਈ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, 
ਕਸਰਦਰਦ, ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੱੁਕਜਆ 
ਗਲਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP 
ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕੱਟ, ਮੋਚ ਜਾਂ ਧੱਫੜ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਲਈ ਜੀਪੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਿਾਕ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ, 
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦਾ ਯੂਵਨਟ ਜਾ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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A&E ਵਿਭਾਗ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਭਾਗ ਜਾ ਂ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਭਾਗ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਅਸਲ 
ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜੱਠਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਕਖਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਦੱਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਬਮਾਰ ਜਾ ਂ
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

999

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਾਧੂ ਟੀਵਕਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗਾ ਂਤੋਂ ਗਭੰੀਰ ਵਿਮਾਰੀ ਿਣੋ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸਭੰਾਿਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਕਵਚੱ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ ੋਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੀ ਰਹ ੇਹਨ ਜ ੋਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਪ੍ਰਮੁਖੱ ਅਗੰਾ ਂ
ਜਾ ਂਪ੍ਰਕਤਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਿਪੈਟੇਾਇਵਟਸ A ਹਪੇੈਟਾਇਕਟਸ A ਦ ੇਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ 
ਕਜਨ੍ਹਾ ਂਕਵਚੱ ਕਜਗਰ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤ ੇਅਕਜਹ ੇ
ਪਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹਨ ਕਜਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਆਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਿੈਪੇਟਾਇਵਟਸ B ਹੈਪੇਟਾਇਕਟਸ B ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੀਕਾ ਕਜਗਰ 
ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਜਾ ਂਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ(ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਹੈਪੇਟਾਇਕਟਸ B ਵਾਲੀਆ ਂ
ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਕਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾ ਂ
ਪਕਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੈ) ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਇਕਟਸ B ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

ਤਪਵੇਦਕ ਟੀਬੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਕਵਚੱ ਰਕਹਣ 
ਵਾਲੇ ਬਕੱਚਆ ਂਅਤ ੇਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ BCG ਦ ੇਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਕਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਵੀ BCG ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਮੌਜੂਦਾ NHSE ਰਵਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਿਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  
(ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਵਕਤਾਿਚਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਿਾਸੀ ਵਸਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਿਾਰੇ BMA ਦੀ 
ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੈੱਿਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: 
https://bit.ly/2hv37zc

ਮੈਨੂੰ ਵਕਸੇ ਜੀਪੀ ਪ੍ੈਕਵਟਸ ਕੋਲ ਰਵਜਸਟਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਵਧਕਾਰ ਿੈ



ਟੀਕੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾ ਂਤੋਂ 
ਿਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਿਨ - ਉਿ ਵਸਿਤਮੰਦ 
ਰਵਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ

ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵਚੱ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ NHS ‘ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਕਦੱਤ ੇਜਾਦੇਂ 
ਹਨ। ਟੀਕੇ ਤਹੁਾਡੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਰੱਕਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬਕੱਚਆ ਂਦੀ ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕੇ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਨਆਕਣਆ ਂਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ 
ਸਕੂਲ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਕਕਉਂਕਕ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਦੇਂ 
ਹਨ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਤਹੁਾਡੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕੈਕਟਸ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਕੈਕਟਸ 
ਨਰਸਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤ ੇਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕੈਕਟਸ ਨਰਸਾ ਂਨੂੰ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤ ੇਟੀਕਕਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਕਸਖਲਾਈ ਕਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਨਰਸ ਡਾਕਟਰੀ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀ 
ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਜੰਨਾ ਕਚਰ ਤਸੁੀਂ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡਾ 
ਬਚੱਾ ਕਸਹਤਮੰਦ ਹ,ੋ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ
ਵਡੱ ੇਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। 
ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ ਟੀਕੇ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਤਹੁਾਡੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕੈਕਟਸ ਜਾ ਂ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਦੇਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹ ੋਕਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਬਚੇੱ ਨੇ 
ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵਚੱ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਦੇਂ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ 
ਹਨ - ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕੈਕਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ 
ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਦੇਂ ਟੀਕਕਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 
ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਰਵਜਸਟਰ ਿੋਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਿੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕਮਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਕਸੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਰਕਜਸਟਰ ਕਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ www.nhs.
uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-
register-with-a-gp-practice

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ NHS ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇ, ਪਰ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਿੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂ111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬਕੱਚਆ,ਂ ਛੋਟ ੇਬਕੱਚਆ,ਂ ਕਕਸ਼ਰੋਾ,ਂ ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤਾ ਂਅਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗਾ ਂਨੂੰ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਥੱੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ www.nhs.uk/conditions/
vaccinations. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ੇ
ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ 
ਉਮਰ ਕਵੱਚ ਵੀ ਰੱਕਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਕਨਆਕਣਆ ਂਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਖ਼ਸਰਾ, ਮੰਪਸ, ਰੁਬਲੇਾ 
(MMR), ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ, ਕਡਪਥੀਰੀਆ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ, 
ਮੈਕਨਨਜਾਈਕਟਸ, ਪੋਲੀਓ, ਟਟੈਨਸ, ਹਪੇੈਟਾਇਕਟਸ B, ਟੀਬੀ 
ਅਤ ੇਹਰੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਤੋਂ ਰੱਕਖਆ 
ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਦ ੇਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਸੱ ੇਕੁਝ ਰੋਗਾ ਂ
ਲਈ ਬਸੂਟਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ 
ਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਅਤ ੇਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ 
ਕਵਚੱ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਹਰ 
ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਕਵਚੱ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕੱ ਰਕਹਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸ਼ਰੋਾ ਂਨੂੰ ਮੈਕਨਨਜਾਈਕਟਸ ਸਮੇਤ 
ਇਹਨਾ ਂਕਵਚੱੋਂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਹਰੋ ਟਪੋ-ਅਪੱ (ਬਸੂਟਰ) 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ HPV ਟੀਕਾ ਵੀ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਜ ੋਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਬਚੱ ੇਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਕਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ MMR ਦੀਆ ਂ
ਦ ੋਖੁਰਾਕਾ।ਂ
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਨੂੰ 
ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਅਤ ੇਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਪੇੈਟਾਇਕਟਸ B ਵਰਗੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂ
ਲਈ ਵੀ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ) ਜ ੋਮਾ ਂ
ਤੋਂ ਬਚੱ ੇਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕੁਝ ਬਕੱਚਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਹਪੇੈਟਾਇਕਟਸ B ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਬਜ਼ਰੁਗਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ, ਨਮੂਨੀਆ ਅਤ ੇਕਸ਼ੰਗਲਜ਼ (ਧੱਦਰ) ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਜੀਪੀ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ੈਕਵਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਵਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਿੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਜਾ ਂਿਾਧੂ ਟੀਵਕਆ ਂਦੀ ਲੋੜ 
ਿੈ।

ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੜੇ ਟੀਕੇ 
ਵਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਿਨ?

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ
ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 
ਸਾਰ ੇਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 
ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਇਹ 
ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ 
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਕਉਂ ਖੁੰਝਾਇਆ 
ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ 
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਬਣੋ।

ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂ
ਕਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਜਾਚਂਣਾ ਵੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ 
ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂ
ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਲਈ ਕਵਦੇਸ਼ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਕਸ ੇਵਾਧੂ ਟੀਕਕਆ ਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਕੁਝ 
ਯਾਤਰਾ ਟੀਕੇ NHS ‘ਤੇ 
ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੀਪੀ ਪ੍ੈਕਵਟਸ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਕੋਲ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ੇਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨੂੰ ਕਮਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਕਸ ੇਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਕੋਲ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਪਛਾਣ ਜਾ ਂਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਤਾ ਂਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ, 
ਬੇਘਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਂਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਕਵੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾ ਂਵੀ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ 
ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ 
ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ੈਕਵਟਸ 
ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।


