King County ਟੀਕਾ
ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰ ਧੀ
ਟੂਲਿਕੱ ਟ
(ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਸੰ ਸਕਰਣ)

ਿਸਆਟਲ Seattle Metropolitan Chamber of Commerce (ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਚਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱ ਗਰੀ

ਸਮੱ ਗਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਿਨਯੋਜਕ ਵੱ ਲ
ਲਾਗਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੈ ਕਿਲਸਟ
1. ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
2. ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਲਈ ਪਵਾਨਤ ਸਬੂਤ
3. Aਇੱ ਕਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ
4. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
5. ਰੂਪਰੇਖਾ
6. ਸੰ ਕੇਤਕ
7. ਸਰੋਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
8. ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ ਦੇ ਸਵਾਲ
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ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਇੱ ਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ King County Health Order (ਿਕੰ ਗ ਕਾ ਟੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼)
ਬਾਰੇ ਪੜੋ । ਆਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਸਾਰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਨਯੋਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਜਰੂਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ
ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਜ ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ:
25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021. 12 ਲੋ ਕ ਤ ਘੱ ਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰਟ , ਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਿਨਆ ਦੀ ਵਾਰੀ 6 ਦਸੰ ਬਰ,
2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

12 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ। ਿਵਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਸਲ, ਰਾ ਟਰੀ
ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਯੋਨ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਿਲੰਗ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਬਾਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ ਚ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਕਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ:

ਪੂਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨ ਤ ਪਿਹਲ ਨਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪਕੋਪ ਦੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਿਕੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਪੀਰਟ ਟੇਸਿਟੰ ਗ ਰੂਮ ’ਤੇ
ਕਲਾ ਤੇ ਮਨੌਰੰ ਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ

ਿਜੰ ਮ ਸਮੇਤ ਿਫਟਨਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਿਜਵ ਿਕ ਯੋਗਾ, ਡ ਸ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਲ ਆਰਟ 500 ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ

ਸਮਾਗਮ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖੇਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਪਦਰ ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਿਨ ਜੀ ਇਕੱ ਠ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਧੀਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਆਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਇੱ ਕ ਰੈਸਟੋਰਟ, ਸੰ ਗੀਤ
ਸਥਾਨ, ਜ ਮਨਰੰ ਜਨ ਸਥਾਨ
ਬੋਿਲੰਗ ਐਲੀਜ਼
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ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਜ ਨਕਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜਰੂਰੀ ਸਥਾਨ(ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਨਹ ਹੈ)

ਇਨਡੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰ ਅਤੇ
ਰਸਟੋਰਟ ਲਈ

ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ, ਿਜਮ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਿਫਟਨਸ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਇਨਡੋਰ ਕਲਾ ਪਦਰਸ਼ ਦੇ

ਜਰੂਰੀ

X

ਇਨਡੋਰ ਮਨਰੰ ਜਨ ਸਥਾਨ (ਿਜਵ ਿਕ ਬੋਿਲੰਗ ਐਲੀਜ਼, ਮਨਰੰ ਜਨ ਖੇਡ ਕਦਰ, ਇਨਡੋਰ

X

500+ ਲੋ ਕ ਵਾਲੇ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨਰੰ ਜਨ ਸਮਾਗਮ ਲਈ

ਿਕਸੇ ਿਨ ਜੀ ਸਮਾਗਮ , ਿਵਆਹ , ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸਥਾਨ

’ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਿਜਵ ਿਵਆਹ

ਸਥਾਨ, ਰੈਸਟੋਰਟ, ਜ ਸੰ ਗੀਤ ਸਥਾਨ) ਲਈ

X
X
X

ਿਕਸੇ ਿਨ ਜੀ ਘਰ ਜ ਿਵ ਵਾਸ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਿਨ ਜੀ
ਸਮਾਗਮ , ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ

X

ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ , ਟੇਕ ਆਉਟ ਜ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਲਈ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਸਕੂਲ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਜ਼, ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਈ

X

ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਲਈ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੰ ਸਥਾਵ ਲਈ

ਪਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ਲਈ

ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਰਕੀਟ , ਿਕਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ

ਜਰੂਰੀ ਨਹ ਹਨ

X

ਸਥਾਨ, ਇਨਡੋਰ ਸੰ ਮੇਲਨ ਜ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਲਈ

ਸੋਕਰ ਮੈਦਾਨ, ਆਿਦ) ਲਈ

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ,

ਪਰ ਜਰੂਰੀ ਨਹ ਹਨ

X
X
X
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ਛੋਟ

ਐਲੀਮਟਰੀ, ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ , ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਰ ਕ ਲਈ ਆਊਟਡੋਰ ਜ ਇਨਡੋਰ
ਨਜਵਾਨ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ
ਰੈਸਟੋਰਟ , ਸ਼ਰਾਬਖਾਿਨਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਤ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੈਫੇ, ਡੈਲੀਜ਼, ਕੌ ਫੀ ਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਈ

ਉਹਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱ ਿਡਆਂ, ਮਾਲ

ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਜ਼ ਲਈ
ਅੰ ਿਤਮ-ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ
[ਿਵਆਹ, ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ। ਪਰ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਿਵ ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਇਕੱ ਠ ਲਈ। ਪਰ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। King County ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕਦਰ ਲਈ।

ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ
“ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ” ਦਾ ਅਰਥ:
ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਨ Food and Drug Administration (FDA, ਐਫਡੀਏ) ਤ ਅਿਧਕਾਰਤ (Moderna ਜ Pfizer-BioNTech
ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨ ਖੁਰਾਕ , ਜ Johnson & Johnson ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖੁਰਕ) ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ

ਲਈਆਂ ਹਨ।

World Health Organization (WHO, ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੜੀ ਦੀ ਅੰ ਤਮ ਖੁਰਾਕ
ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ
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ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਵਾਨਤ ਸਬੂਤ
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ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਵਾਨਤ ਸਬੂਤ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਟੀਕਾ ਪਦਾਤਾ ਜ MyIRmobile.com
ਵੱ ਲ ਿਪੰ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕਰਾਰਡ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ

MyIRMobile.com ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਐਪ
ਤ ਪਾਪਤ ਿਰਕਾਰਡ
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ਨਕਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਵਾਨਤ
ਸਬੂਤ
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ਨਕਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਵਾਨਤ ਸਬੂਤ
ਵੱ ਲ ਿਪੰ ਟ ਜ ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱ ਲ
ਲੋ ਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਤਾ
ਵੱ ਲ
ਿਪਛਲੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ FDA ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਨਤ PCR ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ
ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ FDA ਤ
ਪਵਾਨਤ ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

ਿਪਛਲੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਨਕਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ
10

ਇੱਕ ਲਾਗੂ-ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ

11

ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਮੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਟੰ ਗੇ ਹੋਏ ਸੰ ਕੇਤਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਦਖਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ King County ਦੇ ਆਦੇ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਸਭ ਤ ਢੁਕਵ ਸਮ ਿਕਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਸਥਾਨ ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਪਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਇੱ ਕ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ
ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਕਿਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਾਓ ਿਕ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਕੋਿਵਡ-19
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਮਾਿਣਕ ਸਬੂਤ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਵਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ("ਰੂਪਰੇਖਾ" ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ)।

12

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨਾ

13

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ
ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੀਮ

ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਸੱ ਦੋ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮਬਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ
ਸੰ ਦੇ ਭੇਜੋ।
King County ਦੇ ਆਦੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੋਤ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ ਰੱ ਖੋ
ਿਜੱ ਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
King County ਕਈ ਭਾ ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕੇਤਕ ਪਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ/ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ
ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ-ਸਰੋਤ ਿਕੱ ਥੇ ਸਿਥੱ ਤ ਹਨ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਰੱ ਖਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

KC Vax Verified Webinar
(ਕੇ.ਸੀ. ਵੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ ਵੈਿਬਨਾਰ)

ਵੈਿਬਨਾਰ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ
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ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਕ

ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਕੁੱ ਝ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੇ ਸੁਨਹੇ ਹਨ ਿਜਨ ਦੀ ਵਰਤ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਕ

ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇ
ਹਨ ਅਸ ਉਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, King County ਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹਨ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜ ਿਜਹਨ ਦਾ
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

King County ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ
ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਟੂਲ ਵਜ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਹੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਰੂਪਰੇਖਾ

17

King County ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 12 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ,
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਢੁਕਵ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਉਟਡੋਰ ਏਰੀਏ ਿਵੱ ਚ ਿਬਠਾਉਣਾ

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਹਨ ਸਮਾਨ ਿਵਕਲਪਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਉਟਡੋਰ ਿਜੰ ਮ ਖੇਤਰ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਅੰ ਪਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਗਾਹਕ
ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ

ਉਸਦੀ ਜਾਤ, ਰੰ ਗ, ਵੰ , ਰਾ ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਅਪੰ ਗਤਾ, ਯੋਨ

ਆਕਰਸ਼ਣ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਭਾਰ ਜ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇ ਨਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਲੜਾਕੂ ਜ ਿਹੰ ਸਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵਤ
ਪਤੀਿਕਿਰਆਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਗਾਹਕ/ਸਹਾਇਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜ ਅਪੰ ਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਪਾਪਤ
ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਕਲਪ ਵਜ ਇੱ ਕ ਨਕਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਟ ਜ PCR ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ
ਨਹ ਮੰ ਨ ਜ ਦੇ।
ਜੇ ਗਾਹਕ/ਸਹਾਇਕ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਕਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਹ ਹੈ, ਜ ਿਕਸੇ ਨ ਮਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੇਕਆਉਟ ਜ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।
ਗਾਹਕ/ਸਹਾਇਕ ਟੀਕਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਜ ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ King County ਦਾ ਆਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾ ਿਬਨ ਜ ਚ ਦੇ ਇਨਡੋਰ
ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰੀ ਿਵਕਲਪ ਜ ਟੇਕਆਉਟ ਵਰਗੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਾਹਕ

ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ ਹੋਣਗੇ।
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ਗਾਹਕ/ਸਹਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜ ਿਹੰ ਸਕ ਹੋਣ ’ਤੇ
ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ

ਥੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਨਾ ਲੜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀ ਿਦਓ। ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ

ਧਮਕੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ Crisis Prevention Institute (ਸੰ ਕਟ ਰੋਕਥਾਮ
ਸੰ ਸਥਾ) ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ King County ਨੂੰ 206-477-3977 ’ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਐਮਰਜਸੀ ਵਾਹਕ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਤ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧਮਕੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ਿਹੰ ਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਿਕ ਟੀਕੇ
ਦੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰੈਿਪਡ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਆਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੰ ਨ ਨਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ
ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਟ ਜ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇ ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ PCR ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ
ਿਦਖਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਵਾਜਬ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਜ ਉਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਤ ਕੀ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ
ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜ ਪੀਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹ ਬਣਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਆਦੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ, ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਜ ਬਾਹਰੀ ਿਵਕਲਪ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨਕਲੀ ਟੀਕਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਜ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਦਾਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਵ ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਗਾਹਕ ਿਜਸਨ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਦਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਾਹਕ/ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਜ ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ-19
ਟੈਸਟ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸੰ ਕੇਤਕ
ਿਚੰ ਨ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਿਮਲ

ਸਕਦੇ ਹਨ:

8x11 ਸੰ ਕੇਤ
11x17 ਸੰ ਕੇਤ
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ਸਰੋਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
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ਦਫ਼ਤਰੀ King County Health Order
ਿਕੰ ਗ King County Public Health (ਕਾ ਟੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ) ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ ਦੇਸਵਾਲ
Seattle Metro Chamber (ਿਸਆਟਲ ਮੈਟਰੋ ਚਬਰ) - ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ
KCVaxVerified.com
ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰ ਕੇਤਕ
8x11 ਸੰ ਕੇਤਕ
11x17 ਸੰ ਕੇਤ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਰਗਦਰ ਨ
ਸੀਮਤ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੋਤ ਲਾਈਨ
ਅਮਹਾਰੀਕ: 206-825-4240
ਅਰਬੀ: 206-486-2669
ਕੋਰੀਆਈ: 425-776-2400
ਸੋਮਾਲੀ 253-317-3251
ਸਪੈਿਨ : 888-502-9597
ਟਈਗਿਰਿਨਆ: 206-486-2669
ਮਡਿਰਨ ਅਤੇ ਕਟੋਨੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ
55 ਸਾਲ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ: 206-816-4991
55 ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ: 206-330-4627
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ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ: kcvaxverified.com/faq
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