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ਜਾਰੀ ਤਾਰੀਖ: ਫਰਵਰੀ 1,2021 
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਡੀਐਚਐਸ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

ਡੀਐਚਐਸ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਫਡੈਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਬੇਲੋੜ ੇਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਾਈਟ� ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨ� ਿਤਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਡੀਐਚਐਸ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ, 

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੋਿਵਡ-19 

ਟੀਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਡੀਐਚਐਸ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਤੀ, ਜਾਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜ� ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 

ਿਬਨ� ਭੇਦਭਾਵ ਦ ੇਅਤ ੇਇਸਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ.. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਚਐਸ ਸਾਰੀਆ ਂਆਬਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਿਵਤਰਣ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਝੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਸਮੇਤ. 

ਸਮਝੌਤੇ ਅਤ ੇਪ�ਡੂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ (ਫੇਮਾ), ਸੰਘੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੇ 

ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ�, ਪੌਪ-ਅਪ ਜ� ਅਸਥਾਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਾਈਟ�, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਲੀਿਨਕ� 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਤਨ� ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮਜ਼ 

ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ (ਆਈਸੀਈ) ਅਤ ੇਯੂ ਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਜ� ਕਲੀਿਨਕ� 'ਤੇ 

ਜ� ਇਸ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ. ਆਈਸੀਈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ, ਆਈਸੀਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ�, ਡਾਕਟਰ� ਦੇ ਦਫਤਰ�, ਪ�ਵਾਿਨਤ ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ�, 
ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਜ� ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ. . 

ਡੀਐਚਐਸ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 


