
ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ 
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ ਿੱਟਾ ਇਹ ਸਿਕਸਿਆਹੈ ਸਕ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਿ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਪਾ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।
ਗਰੇਟਰ ਮਾਿਚੈ ਟਰ ਸਵਚਿੇ ਹ ਪਤਾਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ  ਰਜਰੀ ਅਤੇ ਤੈਅ-ਮੁਿਾਕਾਤਾਂ ਿ ੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਿ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਿ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਿੂੰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਿਾਜ ਅਤੇ ਕਿੀਸਿਕੀ ਿੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਣਾ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਸਕਿ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ੀਂ ਠੀਕ ਸਕੂੰਿਾ  ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉਡੀਕ   ਚੀ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਬਦਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਡੀਕ  ਮੇਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਹ ਪਤਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ  ੂੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੂੰਟਰਿ ੈੱਟ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਹੈ ਤਾਂ www.nhs.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹ ਪਤਾਿ ਸਵਖੇ ਔ ਤ ਉਡੀਕ  ਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਾਉਣਾ  ੂੰ ਭਵ ਹੈ।

ਹਰੇਕ  ਰਸਵ ਸਵਚਿੇ  ਾਡੇ  ਿਾਹਕਾਰ ਿੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਕ ੌਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇ ਿਜ਼ਰ ਤਰਜੀਹੀਕਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, 

ਕਿੀਸਿਕੀ ਿੋੜ ਅਤੇ ਉਡੀਕ  ਮਾਂ। ਇ ਿ ੂੰ ਸਜੂੰਿਾ  ੂੰ ਭਵ ਹੋ  ਕੇ  ਹੀ ਢੂੰਗ ਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ ਸਕ ਿੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਕੋਈ ਿੁਕ ਾਿ ਿਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਤੈਅ-ਮੁਿਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਸਹਿਾਂ ਹੀ ਸਮਿ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਿਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ
ਹ ਪਤਾਿ ਦੇ  ਕਿੱਤਰ, ਬੁਸਕੂੰਗ ਟੀਮ ਿਾਿ  ੂੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ‘ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਵਾਈ ਐਡਂ ਿਾਇਜ਼ਿ
 ਰਸਵ (PALS)’ ਦੇ ਿਾਿ  ੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਰਸਤਆ ਜਾਣ ਵਾਿਾ  ੂੰਪਰਕ ਿੂੰ ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਛਿੇ ਹ ਪਤਾਿ ਪਿੱਤਰ ਸਵਿੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਿਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਿਵੇਂ ਿਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. 
ਪਰੈਕਸਟ ਿਾਿ  ੂੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਕੁਝ  ਿਾਹ ਦੇ
 ਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਉਡੀਕ   ਚੀ ਜਾਂ ਤੈਅ-ਮੁਿਾਕਾਤ ਪਰਣਾਿੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੈਅ-ਮੁਿਾਕਾਤ ਿ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਸਿਆ  ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਿ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਚੂੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹ ਪਤਾਿ ਿ ੂੰ
ਦਿੱ   ਕਦੇ ਹਿ। ਿੇਰ ਹ ਪਤਾਿ ਟੀਮ ਵਿੱਿੋਂ ਇ ਉੱਤੇ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਕਿੰ ਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ?

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਮਲਚੁੁੱਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਅੁੱ ਗੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਵਾਈ ਐਡਂ ਿਾਇਜ਼ਿ  ਰਸਵ ਜ਼ (PALS)  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ  ਿਾਹ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ
ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਹ ਪਤਾਿ ਦਾ  ੂੰਪਰਕ ਿੂੰ ਬਰ ਸਮਿੇਗਾ।
ਹੈਿਥਵਾਚ (Healthwatch) ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਿਰਦੇਸ਼  ੂੰਬੂੰਧੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਿੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ ਹਤ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਿ  ੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਿ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰ  ਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਆਪਣੀ  ਥਾਿਕ ਹੈਿਥਵਾਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
www.healthwatch.co.uk ਰਾਹੀਂ ਿਿੱ ਭੋ।

ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤਅਜੇ ਕਮਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ?

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਮਲਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਿੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ  ੂੰਭਵ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਛੇਤੀ ਇਿਾਜਕਰਿ ਿਈਹ ਪਤਾਿ ਸਮਿਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇ ਸਵਿੱਚ ਕੁਝ
ਿੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਆਪਣੀ  ਰਜਰੀ ਿਈ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਹ ਪਤਾਿ ਜਾਣ ਿਈ ਕਸਹਣਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਜੇ ਇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ  ੂੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੈ ਿਓ ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਿੈ  ਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਿੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਟਰਾਂ ਪੋਰਟ  ੂੰਬੂੰਧੀ ਮਦਦ ਪਰਦਾਿ
ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਸਿਆਂ ਸਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ  ਥਾਿਕ ਹ ਪਤਾਿ ਤੋਂ  ਿਾਹਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ  ਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ।



ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਕ 
ਕਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਤੈਅ-ਮੁਿਾਕਾਤ ਜਾਂ ਇਿਾਜ ਵਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ, ਆਪਣੀ  ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਿਸ ਕ ਤੂੰਦਰੁ ਤੀ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ  ਮੁਿੱ ਚੀ ਤੂੰਦਰੁ ਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਸ ਿੱਟਾ

ਵਧੇਰੇ ਜਿਦ ਸਰਕਵਰੀ ਦੇ ਰ ਪ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕਿੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਰਜਰੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ।

ਇਿੱਕ ਸ ਹਤਮੂੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ  ਰਜਰੀ ਦੌਰਾਿ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਿਝਣਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਿ ੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਿ ਅਤੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਂ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਕੁਝ  ਮਾਂ ਕਿੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਿਾਭ
ਸਮਿੇਗਾ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।  ਰਿ, ਛੋਟੀਆਂ
ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਕਰੋ। ਗਿੱਿ ਇ ਿ ੂੰ  ਹੀ ਕਰਿ ਦੀ ਿਹੀਂ ਹੈ
-ਗਿੱਿ ਹੈ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਿ ਦੀ।

 ਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ  ਰੀਰ ਿ ੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਰੂੰਮਤ
ਕਰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ  ਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਸ ਹਤਮੂੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ  ਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
 ਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਿਝਣਾਂ ਵਾਪਰਿ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ  ੂੰਭਾਵਿਾਵਾਂ
ਘਟਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ-

ਸ ਹਤਯਾਬੀ ਿ ੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹ ਪਤਾਿ
ਸਵਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਰਾਓ ਿ ੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਸਕਉਂਸਕ ਹ ਪਤਾਿ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਵਿੱਚ
ਤੂੰਬਾਕ ਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਸਗਆ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸਰਆ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਵਧਾਓ।
ਸਜਹੜੀਆਂ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ  ੂੰ ਤੁਿਿ ਸਵਿੱਚ
 ੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ-ਸ ਹਤਯਾਬੀ
ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਿਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਰੀਰਕ ਸਕਸਰਆ
ਤੁਹਾਡੇ  ਰੀਰ ਅਤੇ ਮਿ ਵਾ ਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਿ  ੈਰ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸਵਿੱਚ
ਵਾਧਾ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਜ਼ਾਜ ਿ ੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁਿੱ ਕ
 ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆ ਾਿ
ਬਣਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ ਇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਪਰੈਕਸਟ 
ਿਾਿ  ੂੰਪਰਕ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਕ ਸਕ ਮ ਦੀ ਕ ਰਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਵਧੇਰੇ ਉਸਚਤ ਹੈ।

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁ ੀਂ ਸ ਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ  ੀਮਾਵਾਂ ਦੇ
ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ  ਰਜਰੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ  ਰੀਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਿੱਚ
 ੁਧਾਰ ਹੋ  ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਿੋਂ ਹਰ ਹਿਤੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਿਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਿਾਜ,  ਰਜਰੀ ਜਾਂ ਟੈ ਟਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਿਾ
ਸਚੂੰ ਤਾਜਿਕ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਿ  ੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਚੂੰ ਤਾਗਰ ਤ
ਜਾਂ ਢਸਹੂੰ ਦੀ ਕਿਾ ਸਵਿੱ ਚ ਮਸਹ   ਕਰਿਦਾ ਕਾਰਿ ਵੀ ਬਣ
 ਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਦੋ ਤ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਿ ਇ ਬਾਰੇ
ਗਿੱਿ ਕਰਿਾ ਇਿੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਚਾਰ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ੀਂ ਸਕ ਤਰਹਾਂ
ਮਸਹ   ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ੀਂ  ਸਹਜ ਹੋਣ ਸਵਿੱ ਚ  ਚਮੁਿੱਚ
 ੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਮਸਹ   ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ
ਮੁਿੱਢਿੀ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਿਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉ 
 ਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਿ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ ਸਜ ਦੀ
ਤੁਹਾਿ  ੂੰ ਿੋੜ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ

ਸ਼ਰਾਬ

ਵਧੇਰੇ ਕਹਲਜੁਲ ਕਰੋ

ਤਿੰ ਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਛੁੱ ਡ ਕਦਓ

ਕਸਹਤਮਿੰ ਦ ਭਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ whileyouwait.org.uk ਦੇਖੋ।

ਉਹ  ਾਰੀਆਂ ਵੈਕ ੀਿਾਂ ਿਗਵਾਓ ਸਜਿਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ  ਰਜਰੀ ਅਿੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ


