ڪووڊ 19-جا ٽُڪا لڳرائڻ بابت معلومات
هاڻي ڪووڊ 19-جا ٽڪا مفت دستياب آهن انهن
ماڻهن ال ِء جيڪي ڪيلگري جا رهائيش آهن ۽
اهل آهن.

ٽُڪن بابت سوال هجڻ بلڪل جائز آهي .پنهنجي ڊاڪٽر يا قابل اعتبار
ذريعن جينئ هيلٿ ڪينيڊا ۽ ايلربٽا هيلٿ رسوسز ( )AHSکان اصل
معلومات حاصل ڪريو .ٽُڪن جي فائدن جي وڌيڪ معلومات حاصل
ڪرڻ ال ِء  canada.ca/vaccinesوِزٽ ڪريو.

صويب ۾ سڀ کان پهرين انهن ماڻهن کي ٽُڪا هنيا پيا وڃن جنهن کي اها بيامري
لڳڻ جو خطرو سڀ کان وڌيڪ آهي .جيڪڏهن توهان جي صورتحال پهرين يئ
ٺيڪ نه آهي ته  alberta.ca/vaccineوِزٽ ڪريو يا پنهنجي ڊاڪٽر يا معالج
سان ڳالهايو.
جينئ يئ توهان اهل ٿيو ته جلد از جلد ٽُڪا لڳرايو .اهل ٿيڻ بابت
 alberta.ca/vaccineيت ڄاڻ حاصل ڪريو .اصل مقرر وقت يت ٽڪا لڳڻ
جو دارومدار ٽُڪن جي فراهمي يت آهي.

توهان کي ٽُڪا ڇو لڳرائڻ گهرجن؟

ٽُڪا اسان جي مدافعتي نظام کي اينٽي باڊيز تيار ڪري مضبوط بڻائيندا آهن،
جيڪي بيامرين کان بچڻ ۽ انهن جو مقابلو ڪرڻ ۾ مدد ڪنديون آهن .جينئ ته
ڪووڊ 19-هڪ نئون وائرس آهي ،تنهن ڪري ڪنهن وٽ به ان سان وڙهڻ ال ِء
قدريت مدافعت جي صالحيت موجود نه آهي .اهو انفيڪشن لڳڻ کان ٽڪا لڳرائڻ
وڌيڪ محفوظ ۽ متام مؤثر عمل آهي.
ٽڪا لڳرائڻ جو دارومدار هر ڪنهن جي مريض يت آهي پر ٽڪا لڳرائڻ اسان
کي ۽ ٻني کي محفوظ بڻايئ ٿو ۽ جلد بهرتي جي يقني دهاين ڪري ٿو .اهو عمل
انفيڪشن لڳڻ کان توهان کي بچايئ سگهي ٿو ۽ انفيڪشن لڳڻ جي صورت ۾
توهان کي شديد بيامر ٿيڻ کان محفوظ رکي ٿو.

ڪنهن کي ٽُڪا لڳرائڻ گهرجن؟

ايلربٽا جو هر رهائيش جيڪو ٽُڪا لڳرائڻ جو اهل آهي ان کي ٽُڪا لڳرائڻ
گهرجن .ايرتيقدر جو جيڪڏهن توهان ڪووڊ 19-کان صحتياب ٿيا هجو
تڏهن به توهان کي ٽُڪا لڳرائڻ گهرجن ته جينئ توهان جو مدافعتي نظام
طاقتور ٿي سگهي.
جيڪڏهن توهان وٽ ايلربٽا هيلٿ ڪيرئ ڪارڊ نه آهي ،تڏهن به توهان ٽُڪا
لڳرايئ سگهو ٿا 811 .يت ڪال ڪري پنهنجي اپوائنٽمينٽ بُڪ ڪريو.
ٽُڪا لڳرائڻ ال ِء توهان وٽ ڪينيڊا جي شهريت هجڻ الزم نه آهي ،فقط
توهان جي شناخت اهم آهي .قبول ٿيل  IDجي فهرست حاصل ڪرڻ الءِ
 alberta.ca/vaccineوِزٽ ڪريو.

ٽڪا لڳرائڻ کان پو ِء ڇا ٿيندو آهي؟

جيستائني ايلربٽا جي تقريباً هر هڪ فرد کي ٽُڪا هڻي محفوظ بڻايو وڃي،
تيستائني اسان کي الزمي طور عوامي صحت جي هيٺني سڀني هداينت يت عمل
ڪرڻ گهرجي:
• ماسڪ جو استعامل ڪريو؛
• هڪٻئي کان  2ميٽر پري رهو؛
• پنهنجا هٿ لڳاتار ڌوئندا رهو؛ ۽
• جڏهن توهان کي پنهنجي طبيعت صحيح محسوس نه ٿئي ته گهر ۾ رهو.
 AHSتوهان کي ٽُڪي جي ٻئي ڊوز ال ِء اهل ٿيڻ يت اطالع ڏيندي.
•

•

•

مدد  /تعاون

جيڪڏهن توهان ۾ ڪورونا وائرس جون عالمتون ظاهر ٿني ته توهان کي
الزمي طور گهر ۾ رهڻ گهرجي ۽ ٽيسٽ ڪرائڻ گهرجي 811 .يت ڪال
ڪريو يا پنهنجي ٽيسٽ آن الئن بُڪ ڪرڻ ال ِء alberta.ca/COVID19
وِزٽ ڪريو.
توهان کي ان صورت ۾ مايل مدد به فراهم ڪئي ويندي جيڪڏهن
توهان بيامر هجڻ جي ڪري ڪم يت وڃڻ جي قابل نه آهيو ،يا
عليحدگي ( )isolationاختيار ڪرڻ جي رضورت آهي يا آئسوليشن ۾
رهندڙ ڪنهن ماڻهو جي سارسنڀال ڪرڻي آهي .وڌيڪ معلومات ال ِء 811
يت ڪال ڪريو.
جيڪڏهن توهان کي ڪووڊ 19-جي ڪري الزمي طور آئسوليشن اختيار
ڪرڻ جي رضورت آهي پر پنهنجي گهر ۾ توهان ائني نه ٿا ڪري سگهو،
ته هوٽل ۾ مفت ڪمرا ۽ مايل مدد دستياب آهي .وڌيڪ معلومات ال ِء
 211يت ڪال ڪريو.

ڇا توهان کي مدد جي ضرورت آهي؟

ڇا توهان کي سواري جي ضرورت آهي؟

ٽُڪا لڳرائڻ جي مقرره جا ِء ڏانهن وڃڻ ۽ واپس ورڻ ال ِء سواري ڳولڻ بابت
مدد حاصل ڪرڻ ال ِء  211يت ڪال ڪريو.
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ٽُڪن جا اهل ٿيڻ بابت ۽ اپوائنٽمينٽ بُڪ ڪرڻ بابت معلومات حاصل ڪرڻ
ال ِء  811يت ڪال ڪريو .اها سهولت  240زبانن ۾ ميرس آهي.
پنهنجي گهريلو ٻويل ۾ ڪووڊ -19جي متعلق مدد حاصل ڪرڻ ال ِء
 1-833-217-6614يت ڪال ڪريو.

