ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਰੋਗਾਂ ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਿਟਸ (TB)
ਰੋਗਾਂ ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ‘ਸ਼ੌਟ’ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਪਿਦਕ (ਟੀਬੀ) ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁਕੇ ਹਨ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁਕੇ

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਟੀਕੇ ਇੱ ਕ ਤ ਵੱ ਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। ਅੱ ਜਕੱ ਲ੍ਹ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ

ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਮੂਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ

ਡਾਕਟਰ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਤੁਸ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ

ਇਮੂਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ , ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵ ਕਰਦੀ ਹੈ?

 ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ/ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ) ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤ ਰਿਹ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਜਾਏ
 ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ

 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਵ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਿਗਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਦੀ ਹੈ

ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਹੇਠਲੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
 ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

 ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁਦਾਅ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ ਰੋਕਣਾ

 ਲੋ ੜ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ

 ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
 ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਿਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
 ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
 ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ/ ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਿਵਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਿਫਸ, ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕ

ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱ ਕ ਹੈ:

 ਤੁਹਾਡੀ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ) ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਿਵਚਲੇ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
 ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਿਫਸ ਤ ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰ ਟਮਟ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ/ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਣਾ

 ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਰ CAIR2 ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਸ� ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਰ CAIR ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤ� ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਿਰੰ ਗ ਸਿਥਤੀ
ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ�ਿੋ ਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CAIR ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ. ਜੇ ਉਹ ਨਹ� ਭੇਜਦੇ, ਤ� CAIR ਫਾਰਮਜ਼ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਉ (http://cairweb.org/
cair-forms/) ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਏਆਈਆਰ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ. ਸੀਏਆਈਆਰ ਦੇ ਲੌ ਕਡ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਆਈਆਈਆਰ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ
ਅਣ-ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਲੌ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ 1-888-436-8320,
CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov.
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 800-578-7889 ਤੇ CAIR ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ੰਨੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:
CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov

*ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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