
ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਕਿਆ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਇੱਿ
ਗਾਈਡ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹ ੂੰ ਿ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਵ,ੇ ਮ ਲ ਹਵਾਈ ਚਸਹਤ ਿੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਸਹਤ ਸੇਵਾ (IHS) ਰੋਗ ਰਿੋਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਿ ਸੂੰਘੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ 

ਚਸਹਤ ਿੇਂਦਰਾਂ (FQHCs) ਜਾਂ ਪੇਂਡ  ਚਸਹਤ ਿਲੀਚਨਿਾਂ (RHCs) ਚਵਖੇ ਵੈਿਸੀਨਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (VFC) ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਚਦੱਤੀ ਗਈ 1 CDC’s ਦ ਆਰਾ ਚਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ
ਟੀਿ ੇਅਤ ੇCOVID-19 ਟੀਿਾ ਮ ਫਤ ਹ,ੈ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਲਈ ਹਰੋ ਖਰਿ ੇਲੈ ਸਿਦਾ ਹ.ੈ ਚਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਚਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੇ ਬਿਪਨ ਦ ੇਟੀਿੇ ਮ ਫਤ ਹੋਣ ੇਿਾਹੀਦ ੇਹਨ।* 

*ਫਲ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਿ ੇਤ ਹਾਡੇ ਚਸਹਤ ਬੀਮ ੇਦ ਆਰਾ ਚਬਨਾਂ ਚਿਸ ੇਭ ਗਤਾਨ ਜਾਂ ਚਸੱਿ ੇਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਿਵਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। 2 ਜੇ ਤ ਸੀਂ VFC ਟੀਿੇ ਲਈ ਪਰਬੂੰਧਿੀ ਫੀਸ ਦਾ
ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਿਚਹ ਸਿਦ ੇਹ ੋਚਿ ਤ ਸੀਂ ਭ ਗਤਾਨ ਿਰਨ ਚਵੱਿ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਿਾ ਨਹੀਂ ਚਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਲਗ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ
● ਕਨਿੱਜੀ ਕਿਹਤ ਬੀਮਾ

○ ਿਨ ੂੰ ਨ ਦ ਆਰਾ, ਚਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਟੀਿ ੇਤ ਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਿੂੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਚਬਨਾਂ ਚਿਸੇ ਿੀਮਤ ਦੇ ਿਵਰ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਿੂੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ ਇਹ ਪ ੱ ਛਣ ਲਈ ਚਿ ਤ ਹਾਡ ੇਟੀਿੇ ਚਬਨਾਂ ਚਿਸੇ ਿੀਮਤ ਦ ੇਿਵਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਚਿਸੇ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚਵੱਿ।

● ਮੈਡੀਿੇਡ
○ ਚ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਿੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਵੱਿ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਿ ਝ ਬਾਲਗ ਟੀਿ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹ ੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਿ ਝ ਸ਼ਾਇਦ CDC ਦ ਆਰਾ ਚਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਿ ੇਮ ਫਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀਆ।ਂ
○ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਡੀਿੇਡ ਏਜੂੰਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ ਚਿ ਿੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਮ ਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿੋਪੇ,

ਚਸੱਿਾ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਟੀਿਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਫੀਸ (ਭਾਵ, ਚਦੱਤ ੇਗਏ ਹਰੇਿ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਫੀਸ) ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੈਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਪ ੱ ਛੋ ਚਿ ਿੀ ਟੀਿੇ
ਚਿਸੇ ਖਾਸ ਡਾਿਟਰ, ਫਾਰਮਾਚਸਸਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਚਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ।

● ਮੈਡੀਿੇਅਰ
○ ਮੈਡੀਿੇਅਰ ਭਾਗ B (ਮੈਡੀਿਲ ਬੀਮਾ) ਦ ੇਅਧੀਨ ਚਬਨਾਂ ਚਿਸੇ ਿੀਮਤ ਦੇ ਫਲ  ਅਤ ੇਨਮ ਿੋਿਲ ਟੀਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦਾ ਹੈ।
○ ਮੈਡੀਿੇਅਰ ਪਾਰਟ D ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਬਨਾਂ ਚਿਸ ੇਿੀਮਤ ਦ ੇਿਵਰ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗ D ਯੋਜਨਾ

ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਿਰੋ।
● ਿੋਈ ਕਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ

○ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਵਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਟੀਿ ੇਦੀ ਪ ਰੀ ਿੀਮਤ ਅਤ ੇਚਿਸੇ ਵੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਜਵੇਂ ਚਿ ਦਫਤਰ ਿਪੋੇ, ਚਸੱਿਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਇੱਿ ਟੀਿਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫੀਸ (ਭਾਵ, ਹਰੇਿ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ), ਇੱਿ ਡਾਿਟਰ ਦੇ ਚਸਹਤ ਚਵਭਾਗ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ।

ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਿੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਿਦਾ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?
● ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦ ੇਟੀਿ ੇਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ ੇਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਚਸਹਤ ਚਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਪ ੱ ਛ ਸਿਦੇ ਹ ੋਚਿ ਿੀ ਉਹ ਚਿਸ ੇਅਚਜਹ ੇਰਾਜ

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮ ਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਟੀਿ ੇਲਗਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ ੇਖਤੇਰ ਦ ੇਚਿਸ ੇFQHC, RHC, ਇੂੰਡੀਅਨ ਹਲੈਥ ਸਰਚਵਚਸ਼ਿ
ਸੈਂਟਰ, ਜਾਂ ਮ ਲ ਹਵਾਈਅਨ ਚਸਹਤ ਿੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਇਹ ਵਖੇਣ ਲਈ ਚਿ ਿੀ ਉਹ ਘੱਟ ਿੀਮਤ 'ਤ ੇਟੀਿ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ CDC ਨ ੂੰ
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਿੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲੀਚਨਿਸ ਤੋਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਰੀ਼ਿ ਵਜੋਂ ਰਚਜਸਟਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਦਖੋੋ
www.aa-nhpihealthresponse.org/ ਅਤੇ www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
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ਫਲ ੂਟੀਿਾਿਰਣ ਲਈ ਇੱਿ ਗਾਈਡ
ਇਨਫੁਏਜਂਾ ਿੀ ਹ?ੈ

ਇਨਫ ਏ਼ਂਿਾ, ਚਜਸਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ"ਫਲ " ਚਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਿ ਛ ਤ ਵਾਲੀ ਚਬਮਾਰੀ ਹ ੈਜੋ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸੂੰਯ ਿਤ ਰਾਜ ਚਵੱਿ ਅਿਤ ਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਦ ੇਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਿੋਈ
ਵੀ ਫਲ  ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਮ਼ਿੋਰ ਜਨਸੂੰ ਚਖਆ ਚਜਵੇਂ ਚਿ ਚਨਆਣੇ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬੱਿ,ੇ 65 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਿ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿ ਝ ਖਾਸ

ਚਸਹਤ ਸਚਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿਮ਼ਿੋਰ ਇਚਮਉਨ ਚਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਖਤਰਨਾਿ ਹੈ।

ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਿਉਂ?

ਹਰ ਸਾਲ ਸੂੰਯ ਿਤ ਰਾਜ ਚਵੱਿ ਹ਼ਿਾਰਾਂ ਲੋਿ ਫਲ  ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਦਾਖਲ ਹ ੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਫਲ  ਦਾ ਟੀਿਾ ਲੱਖਾਂ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਿਟਰ

ਨਾਲ ਮ ਲਾਿਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਦਾ ਹ।ੈ

ਕਿਿ ਨੂੂੰ  ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਚਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਫਲ  ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਚਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰਿੋਥਾਮ ਿੇਂਦਰ (CDC) ਚਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦਾ ਹ ੈਚਿ 6 ਮਹੀਚਨਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ

ਚਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਇੱਿ ਮੌਸਮ ਚਵੱਿ ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ

ਿੀ ਮੈਂ COVID-19 ਟੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੀਿੇ ਲੈ ਿਿਦਾ ਹਾਂ?

● COVID-19 ਟੀਿ ੇਅਤੇ ਹਰੋ ਟੀਿ ੇਹ ਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਚਬਨਾਂ ਚਦੱਤ ੇਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਇੱਿੋ ਚਦਨ ਜਾਂ 14 ਚਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ COVID-19 ਟੀਿੇ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਿੋ ਸਮੇਂ ਪਰਬੂੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।3

ਿੀ ਮੈਂ ਫਲ ੂਵਿੈਿੀਨ ਤੋਂ ਫਲੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹਾਂ?

● ਨਹੀਂ, ਫਲ  ਟੀਿੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਫਲ  ਚਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਦੋਖੋ

www.aa-nhpihealthresponse.org/ ਅਤ ੇwww.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 and CDC-RFA-IP18-1804 from the Centers for Disease 

Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and 

do not necessarily represent the official views of CDC/HHS.

3ਚਬਮਾਰੀ ਚਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਲਈ 3 ਿੇਂਦਰ। (2021, ਜ ਲਾਈ 16)। covid-19 ਟੀਚਿਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੂੰਤਚਰਮ ਿਲੀਚਨਿਲ ਚਵਿਾਰ। ਰੋਗ ਚਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਲਈ ਿੇਂਦਰ। 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvac 
cines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration.  
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