
ਅੱ ਪ  ਟੂ  ਡੇ ਟ  ਰ ਹੋ
Punjabi
ਜੂਨ 2022

ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਹਨ? ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਨਵੀਨਤਮ ਬਣੇ ਰਿਹ ਸਕ� 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕ�। 

COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ 
ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰੋਤ: ਰੋਗ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕ�ਦਰ (CDC)

COVID-19 
ਬੂਸਟਰ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
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COVID-19 ਬੂਸਟਰ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ

1 ਬੂਸਟਰ� ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ

5 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜੰਨਹ੍ � ਨ�  ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੜੀ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ

2 ਬੂਸਟਰ� ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ

50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਜੰਨਹ੍ � ਨ�  ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼
ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜੰਨਹ੍ � ਨ�  J&J ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਮੁੱਢਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ
12 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਔਸਤਨ ਜ� ਤੀਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇਿਮਊਨ� ਕੋਮਪਰ੍ੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨਹ੍ � ਨ�  
ਮੁੱਢਲੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ
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5-11 
ਸਾਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ 5-11 ਸਾਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ 
Pfizer-BioNTech ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦੇ 5 ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਲੋਦਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਿਮਊਨ� ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ�
ਦੀ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤ� 3 ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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12 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� 
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
12 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ Pfizer ਜ� 
Moderna ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ�
5 ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਜ� Johnson & Johnson (J&J) ਵੈਕਸੀਨ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� 2 ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



12 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਨੰੂ 
ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ-ਪ�ਤੀਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
12 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ�  ਜ� ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਇਿਮਊਨ� ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਬੂਸਟਰ 
ਖੁਰਾਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� 4 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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50 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
50 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ 
ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� 5 ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜੰਨ� � ਨੇ J&J 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਨਹ੍ � ਨ�  4 ਮਹੀਨ�  
ਪਿਹਲ� J&J ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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COVID-19 
ਸਰੋਤ
ਇੱਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
vaccines.gov 'ਤੇ ਜਾਓ, 1-800-232-0233 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ,
ਜ� ਆਪਣਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 438829 'ਤੇ ਿਲਖੋ। ਤੁਸ� ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਸਥਾ, 
Federally Qualified Health Center, Rural Health 
Clinic, ਜ� Native Hawaiian Health Center ਨਾਲ ਵੀ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ apiahf.org 
'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਿਫਰ ਸਾਨੰੂ covid@apiahf.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ (HHS) ਦੇ ਸ�ਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਿਡਜੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਡਂ ਪਰ੍ੀਵੈਨਸ਼ਨ ਤ� ਸਿਹਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
CDC-RFA-IP21-2106 ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਲੇਖਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਇਹ CDC/HHS ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ

ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੋਵੇ।


