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کووڈ-19 ویکسینیشن کی معلومات

ز ےک ل�ئ اب کوویڈ-19 یک مفت  ی�ز اہل کیلگ�ی
۔ ویکسین�ی دستیاب ہ�ی

�ن ڈاک�ٹ یا کیس قابل  ے۔ ا�پ ن ےک بارے م�ی سواالت کرنا ٹھیک �ہ ویکس�ی
ٹا ہیلتھ سوسن )اے ایچ ایس( ےس  ےع مثالً ہیلتھ کینیڈا یا ال�ب اعتماد ذر�ی
ن ےک فوائد ےک بارے م�ی مزید معلومات  حقائق حاصل کریں۔ ویکس�ی

ےک ل�ئ canada.ca/vaccines مالحظہ کریں۔
ن بیماریوں  ے جن کو سنگ�ی ن لگا رہی �ہ صوبا�ئ حکومت ان لوگوں کو پہےل ویکس�ی

ے تو  ے۔ اگر آپ کو پہےل ےس کو�ئ عارضہ الحق �ہ کا خطرہ سب ےس زیادہ �ہ
 .alberta.ca/vaccine

ےس ہی اہل ہوں  �ن ڈاک�ٹ یا فارماسسٹ ےس مشورہ کریں۔ آپ ج�ی وزٹ کریں یا ا�پ
۔ alberta.ca/vaccine پر معلوم کریں کہ آپ کب اہل  ن لگوا ل�ی ویکس�ی

ے۔ ن یک فراہمی پر �ہ ۔ درست وقت کا انحصار ویکس�ی
گ

ہوں ےک

ے؟ آپ کو ویکسین کیوں لگوانی چاہ�ی
�ن م�ی مدد ےک ل�ئ این�ٹ باڈیز  �ن اور ان ےس لڑ ےک بیماریوں ےس بحپ  ٹ�ی

حفاظ�ت
۔ چونکہ کووڈ-19ایک  بنا کر ہمارے مدافع�ت نظاموں کو مضبوط بنا�ت ہ�ی

�ن ےک  ے۔ انفیکشن ہو ٰ حاصل نہ�ی �ہ
ے، لہذا کیس کو فطری استث�ن نیا وائرس �ہ

ے۔ ےل م�ی حفاظ�ت ٹیکہ لگوانا کہ�ی زیادہ محفوظ اور موثر �ہ مقا�ب

ن لگوانا ہم�ی اور دوسوں کو محفوظ  ے لیکن ویکس�ی ویکسینیشن رضاکارانہ �ہ
 یک طرف جلد 

گ
ے کہ ہم معمول یک زندیک ے اور اس بات کو یقی�ن بناتا �ہ رکھتا �ہ

�ن م�ی مدد مل سک�ت  ن لگ�ن ےس آپ کو انفکشن ےس بحپ ۔ویکس�ی
گ

لوٹ سک�ی ےک
�ن ےس  ے تب بھی آپ شدید بیمار ہو ے اور اگر یہ وائرس لگ بھی جاتا �ہ �ہ

۔ 
گ

بچ سک�ی ےک

ے؟   کس کو ویکسین لگوانی چاہ�ی
۔ اگر آپ کووڈ۔19  �ی ز لگوانا چا�ہ ے، اےس یہ ویکس�ی ٹن جو اہل �ہ ہر وہ ال�ب
ےک ہ�ی تب بھی آپ کو اپ�ن قوت مدافعت بڑھا�ن  ےس صحت یاب ہو بھی حپ

۔  �ئ ن لگوا�ن چا�ہ ےک ل�ئ یہ ویکس�ی

ن  ے تب بھی آپ ویکس�ی ٹا ہیلتھ کی�ئ کارڈ نہ�ی �ہ اگر آپ ےک پاس ال�ب
۔ لگوا سک�ت ہ�ی

ن لگوا�ن ےک  اپ�ن اپائنٹمنٹ بک کروا�ن ےک ل�ئ 811 پر کال کریں۔ آپ کو ویکس�ی
۔ قابل قبول آ�ئ  ے،رصف شناخت کروائ�ی ورت نہ�ی �ہ کینیڈا یک شہریت یک رصن

ڈی یک فہرست ےک ل�ئ alberta.ca/vaccine مالحظہ کریں۔

ے؟   آپ کو ویکسین لگنے کے بعد کیا ہوتا �ہ
ن ےک ذریعہ تحفظ فراہم نہ�ی ہو جاتا  ٹنس کو ویکس�ی جب تک کہ بیش�ت ال�ب

: �ی ے، ہم�ی صحت عامہ ےک تمام رہنما خطوط پر عمل جاری رکھنا چا�ہ �ہ
؛ ماسک پہن�ی  •

؛  دو می�ٹ ےک فاصےل پر رہ�ی  •

؛ اور �ن ہاتھوں کو بار بار دھوئ�ی ا�پ  •
۔  جب آپ بیمار محسوس کریں تو گھر م�ی ہی رہ�ی  •

 تو اےایچ ایس آپ کو 
گ

ن ےک دوسے ڈوز ےکل�ی اہل ہوں ےک جب آپ ویکس�ی
مطلع کرے گا۔ 

  اعانت 
اگر آپ م�ی کووڈ یک عالمات ہ�ی تو آپ گھر ہی م�ی رہ�ی اور اپنا ٹیسٹ   •

 alberta.ca/COVID19 ن ےک ل�ئ� ۔ اپنا ٹیسٹ آن الئن بک کر کروائ�ی
�ی یا 811 پر کال کریں۔ مالحظہ کیحب

�ن ےس قارص ہ�ی کیونکہ آپ  •  آپ کو مایل مدد مل سک�ت اگر آپ کام کر
ے، یا کیس آئیسولیشن  ورت �ہ �ن یک رصن ، آپ کو آئیسولیٹ ہو بیمار ہ�ی
۔ مزید معلومات ےک ل�ئ  ے ہ�ی م�ی موجود شخص یک دیکھ بھال کر ر�ہ

811 پر کال کریں۔

ے لیکن آپ  وری �ہ اگر کووڈ-19 یک وجہ ےس آپ کاآئیسولیٹ ہونا رصن  •
�ن گھر م�ی ایسا نہ�ی کرسک�ت تو ہوٹل ےک مفت کمرےاور مایل مدد  ا�پ

ے۔ مزید معلومات ےک ل�ئ 211 پر کال کریں۔ دستیاب �ہ

ے؟   کیا مدد درکار �ہ
811 پر فون کر ےک معلوم کریں کہ آیا آپ اہل ہ�ی اور اپائنٹمنٹ بک کریں۔ 

ے۔ یہ سوس 240 زبانوں م�ی دستیاب �ہ

اپ�ن مادری زبان م�ی کووڈ-19 ےس متعلق مدد ےک ل�ئ 1-833-217-6614 
پر کال کریں۔

ے؟   کیاسواری کی ضرورت �ہ
�ن ےک ل�ئ  اپ�ن ویکسینیشن یک جگہ تک جا�ن اور واپس آ�ن م�ی مدد حاصل کر

211 پر کال کریں۔


