
         

ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਮਾਪਿਆ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਪਿਸਟਰੀ ਨੋਪਟਸ  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾ਼ਾਂ ‘ਟੀਕੇ’ ਗੰਭੀਰ ਪਿਮਾਰੀਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੁਿਰਕੁਲੌਪਸਸ (ਟੀਿੀ) ਦੀ ਿਾ਼ਾਂਚ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਹ ਿਤਾ ਕਰਨ ਪ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਟੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕ ਲ ਿਾ਼ਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ  ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਡ 

ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਟੀਕੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਡਾਕਟਰ  ਿੱਲੋਂ  ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਿਰ ਤਾ਼ਾਂ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਹੋਰ  ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 

ਿਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੱਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ ਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਕੰਪਿਊਟਰ 

ਿਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਸ ਨ ੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਪਿਸਟਰੀ ਪਕਹਾ ਿਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਿਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨ ਾ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ 

ਟੀਕੇ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨ ੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਪਿਸਟਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ ਸੀਪਮਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੈ ਪਕ ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਪਿਸਟਰੀ (CAIR) ਪ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 

ਰਪਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਪਕ ੇਂ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ 

▪ ਸਾਰੇ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ/ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ) ਦਾ ਟਰ ੈਕ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ ਭੁਿੱਲ ਨਾ ਿਾਓ 

ਿਾ਼ਾਂ ਪਿਆਦਾ ਨਾ ਲਗ ਾ ਿੈਠੋ  

▪ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿਾ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ  

▪ ਤੁਹਾਨ ੰ ਡਾਕਟਰ  ਿੱਲੋਂ  ਟੀਕੇ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਪਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਿੀ ਪਦੰਦੀ ਹੈ  

▪ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕ ਲ, ਿਾ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿ ਤ ਪਦਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  

 

ਰਪਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਪਕ ੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾ਼ਾਂ, ਪਸਹਤ ਯੋਿਨਾ ਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਿਿਪਲਕ ਪਸਹਤ ਏਿੰਸੀਆ਼ਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਰਪਿਸਟਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ਼ਾਂਦੀ ਹੈ: 

▪ ਦੇਖਣਾ ਪਕ ਪਕਹੜੇ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜ ਹ  ੋ ੈ ▪ ਤਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ ਿੱਚ ਪਿਮਾਰੀ ਨੰ ਿੈਲਣ ਤ ਿਚਾਉਣਾ  ੋਂ

▪ ਪਲਿੱਤੇ ਿਾਣ  ਾਲ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਤਹਾਨ ਯਾਦ ਦ ਾਉਣਾ    ੇ ੁ  ੰ   ▪ ਪਰਕਾਰਡ ਨੰ ਟੈਕ ਕਰਨ ਪ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ   ਰ

 

ਕੀ ਸਕ ਲ ਿਾ਼ਾਂ ਹਰੋ ਿਰਗੋਰਾਮ ਰਪਿਸਟਰੀ ਨ  ੰਦਖੇ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਹਾ਼ਾਂ, ਿਰ ਇਹ ਸੀਪਮਤ ਹੈ। ਸਕ ਲਾ਼ਾਂ, ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਨ ੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ  ਾਲੀਆ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾ਼ਾਂ ਏਿੰਸੀਆ਼ਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ: 

▪ ਦੇਖਣਾ ਪਕ ਿਿੱਪਚਆ਼ਾਂ ਨ ੰ ਪਕਹੜੇ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ  

▪ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਪਕ ਿਿੱਚੇ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾ਼ਾਂ ਸਕ ਲ ਨ ੰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਪਕਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਜਰ ਰਤਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਿ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ   

 

ਰਪਿਸਟਰੀ ਪ ਿੱਚ ਪਕਹੜੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾ਼ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

▪ ਮਰੀਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਲੰਗ, ਅਤ ਿਨਮ ਤਰੀਕ  ੇ  ▪ ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਪਮਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 

▪ ਮਾਪਿਆ਼ਾਂ ਿਾ਼ਾਂ ਸਰਿਰਸਤਾ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ  ▪ ਮਰੀਜ ਨੰ ਲਿੱਗੇ ਟੀਪਕਆ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਿਾ਼ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟਾ਼ਾਂ ਦ  ੇਰ    ਼ਾਂ ੇ ੇ
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ਰਪਿਸਟਰੀ ਪ ਿੱਚ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਦ ਸਰੀ ਗੁਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾ਼ਾਂਗ ਰਿੱਪਖਆ ਿਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਪਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 

ਕਨ ੰਨ  ਿੱਲੋਂ  ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਨ ੰਨ ਦੇ ਤਪਹਤ, ਕੇ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਸਹਤ ਯੋਿਨਾ, ਿਾ਼ਾਂ ਿਿਪਲਕ ਪਸਹਤ 

ਪ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਤੇ ਅਤੇ ਿੋਨ ਨੰਿਰ ਨ ੰ ਦੇਪਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸਹਤ ਅਪਧਕਾਰੀ  ੀ ਿਿਪਲਕ ਪਸਹਤ ਦੀ ਰਿੱਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਪਿਸਟਰੀ ਨ ੰ 

ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।     

 

ਮਰੀਜ ਅਤ ੇਮਾਪਿਆ਼ਾਂ ਦ ੇਅਪਧਕਾਰ  

ਆਿਣੇ ਿਰਦਾਤਾ ਨ ੰ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆ਼ਾਂ ਗਿੱਲਾ਼ਾਂ ਿੁਿੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨ ੰਨੀ ਅਪਧਕਾਰ ਹੈ: 

▪ ਤੁਹਾਡੇ (ਿਾ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ) ਰਪਿਸਟਰੀ ਪਰਕਾਰਡਾ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਹੋਰ ਿਰਦਾਪਤਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲਾ਼ਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਿਹੰੁਚ ਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ   

▪ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣ ਸੰਿੰਧੀ ਅਿਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦ ਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਭੇਿਣਾ  

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕੇ/ਟੀਿੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਰਕਾਰਡਾ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਿੀ ਮੰਗਣਾ  

▪ ਿੁਿੱਛਣਾ ਪਕ ਪਰਕਾਰਡ ਪਕਸ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਗਲਤੀ ਪ ਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ  

 

CAIR ਦਾ ਪਹਿੱਸਾ ਿਣਨ ਲਈ ਪਕਸ ੇਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰੋ CAIR ਿਰਦਾਪਤਆ਼ਾਂ, ਸਕ ਲਾ਼ਾਂ, ਅਤ ੇਪਸਹਤ ਅਪਧਕਾਰੀਆ਼ਾਂ ਕਲੋ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ 

ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਚੇ ਦ ੇਪਰਕਾਰਡਾ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਿਹੁੰਚ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ   

 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਦੇ ਪਰਕਾਰਡਾ਼ਾਂ ਨ  ੰਦੇਖਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾ਼ਾਂ ਨ  ੰਸੀਪਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ: 

1. ਆਿਣੇ ਿਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ  ਿਤਾ ਕਰੋ ਿੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਕਾਰਡਾ਼ਾਂ ਨ ੰ CAIR ਪ ਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

2. ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾ਼ਾਂ ਆਿਣੇ ਆਿ CAIRweb.org/cair-forms ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ Request to Lock My CAIR 

Record (ਮੇਰੇ CAIR ਪਰਕਾਰਡ ਨ ੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ) ਿਾਰਮ ਨ ੰ ਿ ਰਾ ਕਰੋ।    

3. ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਮਨ ਿਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ਼ਾਂ Request to Unlock My CAIR Record (ਮੇਰੇ CAIR ਪਰਕਾਰਡ ਨ ੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੇਨਤੀ) ਿਾਰਮ ਨ ੰ ਿ ਰਾ ਕਰੋ।   

4. ਪਿਰੰਟ ਕੀਤੇ ਿਾਰਮ 1-888-436-8320 ‘ਤੇ ਿੈਕਸ ਕਰੋ, ਿਾ਼ਾਂ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨ ੰ CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 ਧਰੇੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, CAIR ਹਲੈਿ ਡਸੈਕ ਨਾਲ 800-578-7889 ਿਾ਼ਾਂ CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov ‘ਤ ੇਸਿੰਰਕ ਕਰ ੋ
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