ਵੀਿਡਓ:
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਜਨ ਮਬਰ ਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜ ਉਹ ਇਹ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਿਲਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਤ%ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ ਝੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜ ਤੁਸ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇ%ਕ% ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ%ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ (ਲਗਭਗ 30 ਸਿਕੰ ਟ ਤ3 1 ਿਮੰ ਟ) ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ
ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਸੰ ਸਥਾਵ , ਸੋ%ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਮਾਧਯਮ ਰਾਹ ਸ ਝੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰ ਗ
ਕਦਮ 1. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੰ ਕ%ਨ ਲ>ਭੋ। ਿਧਆਨ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੌੜੇ ਦਾਅ ਫਿੜਆ ਹੋਵੇ। ਵੀਿਡਓ
ਨੂੰ ਇਸ ਤਰB ਸੈਟ ਕਰੋ ਿਜਵC ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਸਟDਡ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ) ਹੋ ਸਕੇ ਤ , ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 2. ਿਰਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਓ ਤੇ ਮੁਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 3. ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦ> ਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਉਦਾਹਰਣ: “ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮD ਿਸ> ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ3 ਹ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ .

ਕਦਮ 4. ਹੇਠ ਿਦ2 ਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ4 ਇਕ ਬਾਰੇ ਗ2 ਲ ਕਰੋ•

ਮੈ ਟੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਿਵਆ ਿਕGਿਕ...

•

ਟੀਕਾ ਕCਦਰ.............(ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ)

•

ਮD ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤ%ਾਿਹਤ ਕਰ ਗਾ ਿਕGਿਕ…

ਉਦਾਹਰਣ: ਮD ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਿਕGਿਕ ਮੇਰਾ ਿਵ%ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ3 ਬਚਣ

ਿਵ> ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਕੇ ਿਵ> ਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਹੁਤ ਘ> ਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈਫਲ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਿਵਚਲੀ ਮਾਤਰਾ ਿਜੰ ਨੀ ... ਮD ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇ%ਕ% ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ਗਾ ਤੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ ਿਸਹਤ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗ> ਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ
ਗ> ਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ..............ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕG ਨਾ
ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਸ ਇਕ ਤ3 ਵ> ਧ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕ ਉਪਰ ਿਲਖੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ5 ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਹੋ (ਇਮਾਮ, ਗ9ੰ ਥੀ, ਪਾਦਰੀ, ਪੁਜਾਰੀ) ਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਜ ਆਗੂ ਹੋ ਤ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ।

ਦੂਸਰੇ ਮੁ> ਖ ਨੁਕਤੇ ਿਜਨB ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਖ਼ੁਦ ਿਫਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਨ:

ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੁਰ>ਿਖਅਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ3 ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ> ਭ
ਤ3 ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੈ।

ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਵ> ਧ ਤ3 ਵ> ਧ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਸਭ ਤ3 ਵ> ਧ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਹਨ ਉਨB ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪਿਹਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ> ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ
ਤ ਮD ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤ3 ਜਲਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁ> ਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਥ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਤ3 ਵੀ ਪ> ਤਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ
ਜੀ.ਪੀ. ਵ> ਲ3 ਸ> ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ ਇਸ ਪ> ਤਰ ਨੂੰ ਅਣਿਡ> ਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇ
ਤ3 ਪਿਹਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਅਸ ਨਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਸ ਲੰਬੇ ਸਮC ਲਈ
ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕੋਟ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਰ> ਖੋ, ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤ3 ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰ> ਖਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਿਕPਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰ> ਖੋ- ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਪ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦ3 ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ।

ਮD ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵ> ਚ3 ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ- ਇਸਲਾਮੀ, ਯਹੂਦੀ (ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ) ਦੇ ਿਵਰੁ> ਧ ਨਾ
ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ / ਰੈਬਾਈ (ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ ) ਹੁੰ ਿਦਆਂ, ਮD ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣਾ
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ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗ> ਲ ਨਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਤ3 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ
ਸ> ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਮD ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤ%ਾਿਹਤ ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਜਲਦੀ ਤ3 ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਕਰਵਾਓ, ਿਜਵC ਿਕ ਮD
ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤ3 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤ3 ਸੁਰ>ਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੈ।

ਕਦਮ 5. ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਈਮੇਲ- twb.comms@nhs.net ‘ਤੇ ਭੇਜੋ
ਜ ਇਸ ਨੰਬਰ 07816535683 ‘ਤੇ ਵਟਸਅਪ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਤੁਸ ਇਨB ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕੰ ਪਉਟਰ ਮਾਧਯਮ ਉਪਰ ਸ ਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
***
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