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COVID-19 اطالعات واکسیناسیون

واکسن رایگان COVID-19، اکنون در اختیار 
ایط کلگری است. اهایل واجد �ش

مشکیل نیست اگر درباره واکسن سوال دارید. از پزشک خود یا یک 
 ،)AHS(تا منبع قابل اعتماد مثل بهداشت کانادا و خدمات بهداشت آل�ب

ید. برای دریافت اطالعات بیش تر درباره مزایای واکسن،  اطالعات بگ�ی
به canada.ca/vaccines بروید. 

استان ابتدا در حال واکسیناسیون افرادی است که بیش تر در معرض بیماری هستند. 
اگر بیماری زمینه ای دارید، از وبسایت alberta.ca/vaccine بازدید کرده یا با یک 

پزشک یا داروساز صحبت کنید. 

 alberta.ca/vaccine ایط واکسن دریافت کنید. از طریق به محض احراز �ش
ن واکسن  ان تام�ی ن ایط می شوید. موعد زما�ن دقیق به م�ی بدانید که چه زما�ن واجد �ش

 دارد.
گ

بست�

چرا باید واکسن دریافت کنید؟
ی  واکسن ها سیستم ایم�ن بدن ما را از طریق تولید آن�ت بادی برای کمک به جلوگ�ی

از بیماری و مبارزه با آن قوی تر می کند. چون COVID-19 یک ویروس جدید است، 
هیچ کس ایم�ن طبیعی ندارد. دریافت واکسن بسیار ایمن تر و اثربخش تر از ابتال به 

بیماری است.

واکسیناسیون اختیاری است، اما دریافت واکسن، ما و دیگران را ایمن نگه داشته و 
اطمینان حاصل می شود که ما می توانیم زودتر به وضعیت عادی برگردیم. واکسن 

ی کند و از شما در برابر بیماری شدید، در  می تواند از ابتالی شما به بیماری جلوگ�ی
صورت ابتال، محافظت کند. 

  چه کسانی باید واکسن دریافت کنند؟
 COVID-19 ،تا باید واکسن دریافت کنند. ح�ت اگر ایط آل�ب همه اهایل واجد �ش

شما بهبود یابد، شما باید واکسن بزنید تا ایم�ن خود را تقویت کنید.

تا ندارید، هنوز می توانید واکسن بزنید. با 811 تماس گرفته  اگر کارت سالمت آل�ب
ید. و نوبت بگ�ی

 شما برای دریافت واکسن، نیاز به شهروندی کانادا ندارید، فقط نیاز به کارت شناسا�ی 
 alberta.ca/vaccine دارید. برای دریافت فهرست کارت های شناسا�ی قابل قبول از

بازدید کنید.

  بعد از دریافت واکسن، چه اتفاقی می افتد؟
تا توسط واکسن محافظت شوند، ما باید همچنان  تا زما�ن که بیش تر اهایل آل�ب

راهکارهای زیر بهداشت عمومی را رعایت کنیم:

ماسک بزنیم  •

دو م�ت فاصله را حفظ کنیم، و  •

دست های مان را بشوییم؛ و.  •

ل بمانیم. ن وق�ت ناخوش هستیم، در م�ن  •

ایط دریافت دوز دوم  AHS به شما اطالع خواهد داد که چه زما�ن واجد �ش
واکسن هستید. 

  پشتیبانی 
اگر عالیم دارید، باید در خانه بمانید و باید آزمایش بدهید. از  • 

ید   alberta.ca/COVID19 بازدید کرده و بصورت آنالین وقت آزمایش بگ�ی
ید. یا با 811 تماس بگ�ی

اگر به علت بیماری قادر به کار نیستید، باید خود را ایزوله کنید یا از فردی که   •
در ایزوله است مراقبت می کنید، ممکن است پشتیبا�ن مایل موجود باشد. برای 

ید.  دریافت اطالعات بیش تر، با 811 تماس بگ�ی

ل  ن اگر باید به علت COVID-19 خود را ایزوله کنید اما نمی توانید در م�ن  •
این کار را انجام دهید، اتاق رایگان هتل و پشتیبا�ن مایل موجود است. برای 

ید.  دریافت اطالعات بیش تر با 211 تماس بگ�ی

  نیاز به کمک دارید؟
ید. خدمات  ایط هستید و نوبت بگ�ی ید تا بدانید آیا واجد �ش با 811 تماس بگ�ی

س است. به 240 زبان در دس�ت

  برای دریافت پشتیبا�ن COVID-19 به زبان خود با 1-338-712-4166

ید.  تماس بگ�ی

  نیاز به سواری دارید؟
ن �ویس رفت و آمد به نوبت واکسیناسیون  ید و در یاف�ت با 211 تماس بگ�ی

ید. کمک بگ�ی


