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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ 
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਹੋਣੇ ਿਾਵਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਿਾਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਵਰਿਸਜ਼ (AHS) 
ਿਰਗੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ 
ਫਾਇਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵਲੰਕ `ਤੇ ਿਾਓ: 
canada.ca/vaccines. 
ਸੂਬੇ ਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੈ ਤਾਂ alberta.ca/vaccine `ਤੇ ਿਾਉ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਫਾਰਮੇਵਸਸਟ 
ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਓ। alberta.ca/vaccine `ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਪਤਾ 
ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ  
`ਤੇ ਹੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਉਂ ਲਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਐਟਂੀਬੌਡੀਜ਼ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਿਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਿੀ ਇਸਦੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਿੈਕਸੀਨ 
ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣਾ ਿੱਧ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਾਉਣ ਨਾਲ਼ 
ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਿੀਿਨ ਿੱਲ ਛੇਤੀ 
ਪਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਿੇ ਲੱਗ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਵਕਸਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਹਰ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਹਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਵਮਊਵਨਟੀ 
ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਅਪਿਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 811 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਟੀਜ਼ਨਵਸ਼ਪ ਨਹੀਂ, ਵਸਰਫ ਸ਼ਨਾਿਤੀ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਲਸਟ ਿਾਸਤੇ ਵਲੰਕ: 
alberta.ca/vaccine 

  ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ
ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਨਿਾਸੀ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਾ ਲੈਂ ਦੇ, ਸਾਨੰੂ 
ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਮਾਸਕ ਲਾਓ;

• 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਿੋ; 

• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ; ਅਤੇ

• ਿੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ। 

AHS ਿੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਿੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਿੁਰਾਕ ਲਈ ਕਦੋਂ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ।

 ਮਦਦ
• ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਟੈਸਟ 

ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਿਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੱੁਕ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 
alberta ca/COVID19 ਵਲੰਕ `ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 811 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕਾਂਤ 
`ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਇਕਾਂਤ-ਿਾਸ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਦੀ 
ਦੇਿ-ਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਵਥਕ ਮਦਦ ਵਮਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਕਰਕ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਿਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ `ਚ ਅਵਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਫੁ਼ਤ ਕਮਰਾ ਅਤੇ 
ਆਰਵਥਕ ਮਦਦ ਵਮਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 211 `ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ।

  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
811 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਿਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੱੁਕ ਕਰਿਾਓ। 240 ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ 1-833-217-6614 
`ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

 ਰਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਆਪਣੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਿਾਣ-ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਈਡ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਿਾਸਤੇ 211 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।


