Flu campaign video - Punjabi
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Hi my name is Shiren, I live and work in Bristol
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਸ਼੍ਰੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰਰਸਟਲ ਤ ਿੱ ਚ ਰਤਹਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਿੇ ਤਰਰਸਟਲ ਤ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੀ
ਹਾਂ
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I'm a part of the Bristol Muslim Strategic Leadership Group
ਮੈਂ ਤਰਰਸਟਲ ਮੁਸਤਲਮ ਰਣਨੀਿਕ ਲੀਡਰਤ਼ਿਪ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹਾਂ
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I'm really passionate about public health
ਮੈਂ ਜਨਿਕ ਤਸਹਿ ਪਰਿੀ ਰਹੁਿ ਹੀ ਸਿੰ ੇਗਸ਼੍ੀਲ ਹਾਂ
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which is why i joined the NHS Health Task Group
ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਐਨਐਚਐਸ ਹੈਲਥ ਟਾਸਕ ਗਰੁਿੱ ਪ ਤ ਿੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਗਈ
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and today I'm here with Ade Williams. Hi Shiren nice to meet you
ਅਿੇ ਅਿੱ ਜ ਮੈਂ ਇਿੱ ਥੇ ਐਡੀ ਤ ਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਼ਿੀਰੇਨ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਤਮਲ ਕੇ ਧੀਆ ਲਿੱਤਗਆ
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What do you do Ade?
ਐਡੀ, ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
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I'm the lead pharmacist at Bedminster Pharmacy which is in south Bristol
ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਤਰਰਸਟਲ ਤ ਿੱ ਚ ਰੈੈੱਡਤਮਿੰ ਸਟਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਫਾਰਮਾਤਸਸਟ ਹਾਂ

8

So, Ade I was wondering why is the flu vaccine important
ਿਾਂ, ਐਡੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ ਤਕ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਕਿੰ ਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿੱ ਿ ਪੂਰਣ ਹੈ
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especially for people across different communities in Bristol this year?
ਖਾਸਕਰ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤਰਰਸਟਲ ਤ ਿੱ ਚ ਹਨ?
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One of the things that we sometimes forget is that flu itself kills and hospitalises people
ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਹੋਰ ਤਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਾਰ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਫਲੂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ
ਹਸਪਿਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ
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we lose thousands of people sadly to flu every year

ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਗੁਆ ਤਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ
12

we also know just like we've seen with the coronavirus, that
ਅਸੀਂ ੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਿੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਤਖਆ ਹੈ, ਜੋ
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people who are in minority ethnic groups; black, Asian, and also people that have
ਲੋ ਕ ਘਿੱ ਟ ਤਗਣਿੀ ਜਾਿੀਗਿ ਸਮੂਹਾਂ ਤ ਿੱ ਚ ਹਨ; ਕਾਲੇ , ਏ਼ਿੀਅਨ, ਅਿੇ ਅਤਜਹੇ ਲੋ ਕ ਤਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ
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underlying health conditions like diabetes and also the over 65s are vulnerable to flu
਼ਿੂਗਰ ਰਗੀਆਂ ਤਸਹਿ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਾਂ ਹਨ ਅਿੇ 65 ਸਾਲ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਫਲੂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤ ਿੱ ਚ ਹਨ
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and we are concerned actually that the combination of flu and covid which we know
ਅਿੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਤਚਿੰ ਿਿ ਹਾਂ ਤਕ ਫਲੂ ਅਿੇ ਕੋਤ ਡ ਦਾ ਸੁਮਲ
ੇ ਜੋ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
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increases the [risk] to have both of them at the same time poses a big risk to those
groups
ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ [ਜੋਖਮ] ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ੀ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਡਾ ਖਿਰਾ ਰਣਦਾ
ਹੈ,
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as well, so what we then know
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਫਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
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is that in light of this risk the flu vaccine which is a safe and effective way
ਤਕ ਇਸ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫਲੂ ਿੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਅਿੇ
ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਿਰੀਕਾ ਹੈ
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to protect yourself from flu just makes a lot of sense to have it to protect you, your
family
ਇਹ ਿੁਹਾਨੂਿੰ, ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰ ਾਰ ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ ੀ ਰਚਾਉਣ ਲਈ
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and also, your community as well.
ਰਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।
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I completely agree with you
ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਤਹਮਿ ਹਾਂ
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So is the flu vaccine effective, does it actually work?

ਿਾਂ ਤਫਰ ਕੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਰਭਾ ੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
23

Yes, it is effective, the flu vaccine offers a very effective way of
ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਭਾ ੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ
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delivering protection to yourself, it doesn't give you the flu because it doesn't have any
ਇਿੱ ਕ ਰਹੁਿ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢਿੰ ਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਤਦਿੰ ਦਾ ਤਕਉਂਤਕ ਇਸ ਤ ਿੱ ਚ
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live vaccines in it and it can take up to 14 days after it to be fully protected from flu
ਕੋਈ ਲਾਈ

ਕ
ੈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਿੇ ਫਲੂ ਿੋਂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਕਰਨ ਤ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂਿੰ 14 ਤਦਨ ਲਿੱਗ

ਸਕਦੇ ਹਨ
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Yes, I think that's really important, wanting to protect the people around us because we
ourselves
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਕ ਇਹ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਿ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਤਖਆ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ
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might not be at such high risk but [for] the people we love [it] might have a much more
disastrous effect so
਼ਿਾਇਦ ਇਿੰ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਤ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ [ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ] ਤਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਅਸੀਂ ਤਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ
ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤ ਨਾ਼ਿਕਾਰੀ ਪਰਭਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
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One thing I was wondering is
ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਹੋਰ ਤਜਸ ਰਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
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Does the flu vaccine have any side effects?
ਕੀ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਹਨ?
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It's a good question and one of the things that many people will say to you
ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਰਹੁਿ ਧੀਆ ਸ ਾਲ ਹੈ ਅਿੇ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਜੋ ਰਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਕਤਹਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
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is that flu vaccines give you flu and that's completely not true
ਤਕ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਫਲੂ ਤਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਹ ਤਰਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

32

the most that you will experience is an aching arm after you've
ਇਸ ਿੋਂ ਰਾਅਦ ਿੁਹਾਡੀ ਰਾਂਹ ਤ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ੇਗਾ ਅਿੇ
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had it and that usually will resolve itself without much incident over a few hours
ਇਹ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਕੁਝ ਘਿੰ ਤਟਆਂ ਤ ਿੱ ਚ ਤਰਨਾਂ ਤਕਸੇ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾ ੇਗਾ।
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if you are allergic to any of the constituents in a flu vaccine because some of them are
egg-based
ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤਕਸੇ ੀ ਸਿੰ ਘਟਕ ਿੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹਾਂ ਤ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਿੰ ਡੇ ਅਧਾਰਿ
ਹਨ
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you can actually ask the pharmacist or the nurse or the GP that's administering it
ਿੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਫਾਰਮਾਤਸਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨੂਿੰ ਕਤਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸਨੂਿੰ ਲਗਾ ਤਰਹਾ ਹੈ
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let them know that you do, and they can find you one that does not
ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਦਿੱ ਸੋ ਤਕ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਕੋਈ ਐਲਜਰੀ ਹੋ, ਅਿੇ ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਤਜਹਾ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਿ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤਜਸ ਤ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਤਜਹਾ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ
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have that so the chances of you coming to any harm
ਇਸ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਿੋਂ ਕੋਈ ੀ ਨੁਕਸਾਨ
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from a flu vaccine is very very minimal, it's a very safe and effective intervention
ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾ ਨਾ ਰਹੁਿ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਰਹੁਿ ਹੀ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਅਿੇ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਇਿੰ ਟਰਤ ਨਸ਼੍ਨ ਹੈ।
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Ok I think that's really important for everyone to know then because I think that was
ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਖਆਲ ਤ ਿੱ ਚ ਇਹ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਮੈਨਿੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਕ
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my worry that it would have bad side effects but to know that it's really safe,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਚਿੰ ਿਾ ਸੀ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਕ ਇਹ ਰਹੁਿ ਹੀ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਹੈ,
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there's no live flu in it that's really important.
ਇਸ ਤ ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਿ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਿੱ ਲ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਿ ਪੂਰਣ ਹੈ।
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One particular worry
ਇਿੱ ਕ ਤ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤਚਿੰ ਿਾ
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that I had was that I'd be putting myself
ਜੋ ਮੈਨਿੰ ੂ ਸੀ ਤਕ ਮੈਂ
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more at risk by coming into a doctor's surgery or pharmacy to
ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ ਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ

45

get the vaccine.
ਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਤ ਿੱ ਚ ਪਾ ਾਂਗੀ।
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No, you're not and one of the things that you know all of us in the NHS have been
ਨਹੀਂ, ਿੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਤ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਐੈੱਨਐੈੱਸਐੈੱਚ
ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਰਕ ਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਰਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
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really conscious of because we've been planning for the flu vaccination
ਤਕਉਂਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਰਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
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this year for over a period of time is to think about
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਇਸ ਰਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ
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how do we make it safe for you to come in
ਤਕ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਅਉਣਾ ਲਈ ਇਸਨੂਿੰ ਤਕਸ ਿਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਰਣਾਈਏ।
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what I can say is that you will certainly not be putting yourself at risk
ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਤਨ਼ਿਚਿ ਰੂਪ ਤ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਜੋਖਮ ਤ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ
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that is because all NHS colleagues will be
ਤਕਉਂਤਕ ਸਾਰੇ ਐਨਐਚਐਸ ਸਤਹਕਰਮੀ
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sanitizing our hands, will be wearing appropriate protection including
ਸਾਡੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਿ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਸਕ, ਦਸਿਾਤਨਆਂ ਸਮੇਿ ਅਿੇ ਉਤਚਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਪਤਹਨਣਗੇ ਅਿੇ
ਨਾਲ ਹੀ
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mask, gloves, and also [for] each person as well. There will be appointments or time gaps
put in place to
ਹਰੇਕ ਤ ਅਿਕੀ[ਲਈ] ਨੂਿੰ ੀ ਤ ਅਕਿੀ ਲਈ ਉਤਚਿ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਉਣ
ਲਈ ਤਕ ਇਥੇ ਔਪੁਆਇਿੰ ਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੈਪ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਕ
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make sure that people are not coming in together, they're not congregating together
there and

ਉਹ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ ੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਿੇ
55

actually if you have a particular need as well that makes you maybe at a higher
vulnerability
ਅਿੇ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਅਤਿਸਿੰ ਦ
ੇ ਨਸ਼੍ੀਲ ਰਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
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you will also find that there are special clinics being set up sometimes in community
locations
ਿੁਸੀਂ ਇਹ ੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਕ ਇਿੱ ਥੇ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਿੇ ਕਈ ਾਰ ਤ ਼ਿੇ਼ਿ ਕਲੀਤਨਕ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ
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where you can go into a town hall or into a booked community setting to have your
vaccination done
ਤਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜਾਂ ਰੁਿੱ ਕ ਕੀਿੇ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਸੈਤਟਿੰ ਗ ਤ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਜਲਦੀ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
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quickly, it is something that we're all very conscious of, we want to make sure that in
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਜਸ ਰਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਕ
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protecting you we are protecting ourselves and we are also making sure we don't cause
you any harm.
ਿੁਹਾਡੀ ਰਿੱ ਤਖਆ ਕਰਨ ਤ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿੱ ਤਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ੀ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤਕ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁਿੰ ਚਾਈਏ।
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One thing that's particularly relevant to the Muslim communities in Bristol is
ਤਰਰਸਟਲ ਤ ਿੱ ਚ ਮੁਸਤਲਮ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਜੋ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਢੁਿੱ ਕ ੀਂ ਹੈ
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and I've wondered about this and heard quite a few people ask, is the flu vaccine halal, is
it safe for
ਅਿੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਿਸਕ ਸੀ ਅਿੇ ਰਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਪੁਿੱ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਹਲਾਲ ਹੈ,
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the Muslim community to get it? The adult flu vaccinations that we're using in our region
do
ਕੀ ਮੁਸਤਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂਿੰ ਲਗ ਾਉਣਾ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਹੈ? ਅਡਲਟ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਖੇਿਰ
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not contain any traces of pork although it is not halal certified. We do know that the
children's

ਤ ਿੱ ਚ ਰਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤ ਿੱ ਚ ਪੋਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨ਼ਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਤਕ ਇਹ ਹਲਾਲ ਪਰਮਾਤਣਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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nasal vaccines will have pork traces in them. What we are saying is the decision to get
vaccinated is
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਰਿੱ ਤਚਆਂ ਦੀ ਨਾਸਲ ੈਕਸੀਨ ਤ ਿੱ ਚ ਪੋਰਕ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਮਾਿਰਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਤਹਣਾ
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਿੱ ਕ
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one that is a personal one, so understand what the risks are, seek appropriate advice to
help you
ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ੀ ਜੋਖਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਝੋ, ਇਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ
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to make an informed decision and also talk to your Doctor or pharmacist as well. Thank
you very much Ade
ਢੁਿੱ ਕ ੀਂ ਸਲਾਹ ਲ ੋ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਤਸਸਟ ਨਾਲ ੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਿੁਹਾਡਾ ਰਹੁਿ ਰਹੁਿ
ਧਿੰ ਨ ਾਦ ਐਡੀ
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that's really useful information, just
ਇਹ ਅਸਲ ਤ ਿੱ ਚ ਰਹੁਿ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਸ
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one last thing for people in the community who are
ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਖਰੀ ਸ ਾਲ ਤਜਹੜਾ
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looking to get the vaccine who's eligible for the free NHS vaccine and where can I get
one?
ਤ ਅਕਿੀ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਿ ਐਨਐਚਐਸ ੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਿੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਤਕਿੱ ਥੇ ਤਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
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Free NHS vaccination is available for those in the at-risk group, this includes anyone over
the age of 65
ਮੁਫਿ ਐੈੱਨ.ਐੈੱਚ.ਐੈੱਸ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਰਧ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਾਲੇ ਸਮੂਹ ਤ ਿੱ ਚ ਹਨ, ਇਸ
ਤ ਿੱ ਚ 65 ਸਾਲ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਤ ਅਕਿੀ
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people with a long-term health condition such as diabetes and also pregnant women at
any stage of
ਜੋ ਲਿੰਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਹਿ ਸਮਿੱ ਤਸਆਂ ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਼ਿੂਗਰ ਅਿੇ ਗਰਭ ਿੀ ਔਰਿਾਂ
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their pregnancy. If you're eligible for the free NHS flu vaccination you may have already
received

ਜੋ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਦੇ ਤਕਸੇ ੀ ਪੜਾਅ 'ਿੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਮੁਫਿ ਐਨਐਚਐਸ ਫਲੂ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਿੁਹਾਨੂਿੰ
73

a letter from your GP, if not you can go into your community pharmacy or contact your
GP surgery and
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਿਰ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ
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they will be able to advise you on how to book in for your free vaccination, so please go
in if you're
ਉਹ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਮੁਫਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਤਕਸ ਿਰਹਾਂ ਰੁਿੱ ਕ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ,
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entitled to a free NHS vaccination, get it as soon as possible, protect yourself, protect
your
ਮੁਫਿ ਐਨਐਚਐਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਿੱ ਤਖਆ
ਕਰੋ, ਆਪਣੇ
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family, protect your community and the NHS as well. Thank you very much for that,
that's
ਪਤਰ ਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿੱ ਤਖਆ ਕਰੋ ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ NHS ਦੀ ੀ ਰਿੱ ਤਖਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ
ਰਹੁਿ-ਰਹੁਿ ਧਿੰ ਨ ਾਦ
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a really important message I think everybody needs to hear that. Thank you for coming
in.
ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਰਹੁਿ ਹੀ ਮਹਿੱ ਿ ਪੂਰਣ ਸਿੰ ਦੇ਼ਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਖਆਲ ਤ ਿੱ ਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂਿੰ ਇਸਨੂਿੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ।
ਆਉਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਰਹੁਿ-ਰਹੁਿ ਧਿੰ ਨ ਾਦ।

