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ਦਸੰਬਰ 2021 

ਿਪਆਰੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, 

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੋਗਰਾਮ – ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 

12 ਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ Pfizer-BioNTech COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ, Comirnaty ਦੀਆਂ ਦ ੋਖੁਰਾਕ  

ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ।  

ਿਜਹੜੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਉਨ  ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ 

ਤ ਪਿਹਲ  12 ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖਰੁਾਕ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਪਿਹਲੀ ਖਰੁਾਕ ਤ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਆੁਰਾ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ:  

1. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicsandrutlandimms.co.uk  

2. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ "ਇੱਥ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ COVID-19 ਨੰੂ ਚੁਣੋ। 

3. ਆਪਣੇ ਸਕਲੂ ਲਈ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।  

Winstanley School ਲਈ ਇਹ LE143844 ਹ ੈ

4. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ 

5. ‘SUBMIT’ (ਜਮ  ਕਰ)ੋ ਦਬਾਓ 

ਜ  ਤੁਸ  ਇਸ QR 

ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

ਮੁੱ ਖ ਸਝੁਾਅ:  

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਜੋ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੁਸ  ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਮਲੇ ਖ ਦੇ ਹਨ। 

 ਆਪਣਾ ਈਮਲੇ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਬਾਓ ਜ  ਕਈੋ ਖਾਲੀ ਥ  ਨਾ ਛੱਡੋ। 

 ਸਕਲੂ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਬਾਓ ਜ  ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥ  ਨਾ ਛੱਡੋ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਸ਼ੈਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪਰੂੀ ਤਰ  ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਏੋਗੀ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲੂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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 ਤੁਸ  ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੂਾ ਨਹ  ਕਰ 

ਸਕਗੋੇ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ  ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ,ੇ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ: 0300 300 

0007.  

 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਆੁਰਾ ਸਕਲੂ ਤ ਬਾਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਉਸ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਤੁਸ  ਲੈਸਟਰ, 

ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲਡ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਉਹਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਕਲੀਿਨਕ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਸਟਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicestercityccg.nhs.uk/my-health/coronavirus-advice/coronavirus-

vaccine  

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਫ਼ੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਪਰਲੀ ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਟੀਕੇ ਸਰੱੁਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ 

ਫੈਲਣ ਤ ਰਕੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਤ ਕਝੁ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤ ੇ

ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਪੜਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 

http://tiny.cc/covid19forCYP 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ  ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ  ਤੁਸ  ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 

ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਿਵੱਚ ਨਹ  

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤ ੇਇੱਕ ਨਵ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਲੱਛਣ ਹਨ:  

 ਚ ਤਾਪ – ਛਾਤੀ ਜ  ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ  

 ਨਵ  ਖੰਘ – ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

 ਸੁੰ ਘਣ ਜ  ਸਆੁਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜ  ਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਣਾ 
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ 

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.healthforteens.co.uk/health/coronavirus/covid-19-vaccination-

information 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 

ਕਰ:ੋ 0300 300 0007, ਜ  ਈਮਲੇ ਦੁਆਰਾ: communityimmunisations.service@nhs.net 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ, 

  

ਡਾਕਟਰ ਿਟਮ ਡਿੇਵਸ (Tim Davis) ਸੁਜ਼ਾਨ ਲੇਦਰਲਡ (Suzanne Leatherland) 

ਸਕੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ COVID-19 ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਲੀਿਨਕਲ 

ਮੁਖੀ  

NHS ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ NHS ਇਮਪਰੂਵਮਟ - ਿਮਡਲਡਸ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ NHS ਟਸਟ  

 
ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

www.leicspart.nhs.uk/communityimms 
ਅਰਬੀ  نترنت إذا كنت ترغب في قراءة هذه الرسالة بلغة أخرى، قم  بزيارة موقعنا على ا

ਗੁਜਰਾਤੀ જો તમ ેઆ પ  જુરાતીમા ંવાચંવા માગંતા હો તો અમાર  વેબસાઇટ પર ઓ 

ਪੋਿਲਸ਼ Jeśli chcesz przeczytać ten list w innym języku, przejdź na naszą stronę. 

ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ ੋਤਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ 

ਸੋਮਾਲੀ Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku akhrido warqadan luuqad kale, booqo boggayaga internetka 

ਉਰਦ ੂ  جائيں  پر  سائٹ ويب ہماری تو ہيں چاہتے پڑهنا خط يہ ميں اردو آپ اگر

 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਲਈ: www.nhs.uk/accessibility/health-information-in-other-languages  

  

ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਨਟ 

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicsandrutlandimms.co.uk 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ "ਇੱਥ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ COVID-19 ਨੰੂ ਚੁਣੋ। 

ਆਪਣਾ ਈਮਲੇ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ 

ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: LE143844 ਅਤੇ “Find school” (ਸਕਲੂ ਲੱਭੋ) 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਤਹੁਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਈ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 1 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਬੰਦ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਸ਼ੈਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦਬੁਾਰਾ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੁਨਹਾ ਪਗਟ ਹਵੋੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈੋ ਵੱਖਰੀ ਿਮਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਹਗੇਾ। 

ਮੁੱ ਖ ਸੁਝਾਅ:  

 ਸਾਡ ੇਹੋਮ ਪੇਜ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ  ਆਨਲਾਈਨ “Leicester imms” ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ  
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 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਮਲੇ ਖ ਦੇ ਹਨ। 

 ਈਮਲੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲ  ਜ  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਥ  ਜ  ਿਵਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਾ ਪਾਓ। 

ਭਾਗ 1: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰੇਵੇ 

ਭਾਗ 2: ਮੈਡੀਕਲ ਿਪਛੋਕੜ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ 

ਭਾਗ 3: ਸਿਹਮਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰ ੇਕੋਰਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨ  ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨ  ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਗੇ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ: ਸਕਲੂ ਿਵਖੇ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ਼ਰੋ ਦੇ 

NHS ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ  ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

 


