COVID-19 INFORMATION

Get vaccinated. It’s safe and easy.
ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।
ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਂ ੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵ ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਦ
ਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਿੰਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਉਹ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਇਿੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦ
ਲੱ ਗ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿੰਭੀਰ ਰਪ 'ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨਿੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱ ਗੇਗਾ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਿੈਕਸੀਨ ਫੇ ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਜਿੰਨ੍ਾਂ ਨਿੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਿਲੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਿੱਧ ਿਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨਿੰ ਿੈਕਸੀਨ
ਪਵਹਲਾਂ ਲੱ ਗਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ-ਸਚੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
alberta.ca/vaccine 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿੇਿੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ
ਂ ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵਿਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਕਦੋਂ ਯੋਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਾਰੀ ਆਉਦ
ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਿਰਤਵਦਆਂ ਆਪਣੀ ਐਪੁਆਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੱ ਭੋ
ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵਿਵਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
811 'ਤੇ Health Link ਨਿੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ
ਰਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵਿਵਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 811
'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਪੁਆਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਦੋਂ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਪੁਆਇਿੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ
ਕਰਨ ਲਈ 811 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਿਾ 240 ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਐਪੁਆਇਿੰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਿਾਸਤੇ
ਸਿਾਰੀ ਲੱ ਭਣ 'ਚ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ 211 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਕਕਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨਿੰ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨਿੰ ਗਿੰਭੀਰ ਰਪ 'ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਵ ਆਦਾ ਹੈ,
ਐਪਰ ਿੈਕਸੀਨ ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮਿੰਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਾਲੇ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੰ ਤਕਵੜਆਂ ਕਰਕੇ ਵਬਮਾਰੀ ਨਿੰ
ਪਰ੍ੇ ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੰਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨਿੰ ਿੀ
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ
ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਕਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੇਕਰ ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੀ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਚੀ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਿਾਉ। ਿੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਚੀ ਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਚੀ alberta.ca/vaccine. 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਿੈਕਸੀਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਹੱਸੇ 'ਚ ਫਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਿਾਂਗ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਗਰੋਂ, ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਮਾਮਲੀ ਵਜਹੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਿੈਕਸੀਨ
ਿਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲਗੀ, ਸੋ ਜਾਂ ਦਰਦ, ਮਾਮਲੀ ਬੁਿਾਰ ਜਾਂ ਵਸਰਦਰਦ। ਇਹ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ
'ਚ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ-ਲੱ ਛਣ ਕੁਝ ਕੁ ਵਦਨਾਂ 'ਚ
ਹਟ ਜਾਣਗੇ।
ਬਹੁਤੇ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਰਰਤ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ
ਆਿਰੀ ਿੁਰਾਕ ਲਗਿਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਬਾਦ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱ ਗੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਵਗਣੇ ਜਾਿੋਗੇ।
ਤੱਥਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿਾਸਤੇ ਧਿੰਨਿਾਦ, ਕੌਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ
ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੋਂ ਬੇਵਧਆਨ ਨਾ ਹੁਿੰਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝਟਪਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ
ਗਏ। ਹਰੇਕ ਮਨ ਰਸ਼ੁ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਵਿਆ,
ਕੁਆਵਲਟੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਤ ਵਮਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਲੱ ਿਾਂ ਲੋ ਕ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਰ ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ, ਪਰਿੰਤ ਆਪਣੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਸੁ ਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪਰਨ
ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੌਵਿਆਂ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ
ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 'ਚ
ਇਸ ਇਿੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਿੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ "ਸਮਵਹਕ
ਇਿੰਵਮਊਵਨਟੀ" ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲਿੋ, ਇਹ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਨਹੀ ਂ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਿੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਿੰਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨਿੰ ਤਕਵੜਆਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਵਿਡ-19 ਇਕ ਨਿਾਂ ਿਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਅਿੰਦਰ
ਿੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁ ਦਰਤੀ ਇਿੰਵਮਊਵਨਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਿੰਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਕਰਿਾ ਲੈ ਣ ਨਾਲੋਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈ ਣਾ ਵਕਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।
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ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕੌਵਿਡ-19 ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਲ
ਿਾਇਰਸ ਨਹੀ ਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈ ਣ ਮਗਰੋਂ ਿੀ ਪਾ ੇਵਟਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿੈਕਸੀਨ ਇਸ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਨਿੰ ਘਟਾ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੌਵਿਡ-19 ਨਾਲ
ਗਿੰਭੀਰ ਰਪ 'ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕੋਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਰਤ
ਹੋਿੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋਿੋਗੇ।
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਂ ਵਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਤਮ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿੀ ਹੈਲਿ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿੰਦਰ ਅਜੇ ਿੀ ਿਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿੰ ਇਿੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੰਨ੍ਾਂ ਨਿੰ ਅਜੇ
ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਵਗਆ।

Translated resources are available in Af-Soomaali,
Arabic, 简体中文, 繁體中文, Español, Français, हिन्दी,
한국어, Persian, ਪਿੰਜਾਬੀ, Tagalog, Tiếng Việt and Urdu at
alberta.ca/CovidTranslated, or call 811.
ਕੌਕਵਡ-19 ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਕੌਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਗ-ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਗਆਤ
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਰਰ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ
ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 811
'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਿਾਉ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਬਮਾਰ
ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਰਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਕੌਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ
ਮੁਫਤ ਹੋਟਲ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 211 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਕੌਵਿਡ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਿਾਉਣ, ਜਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਇ ਰ ਅਤੇ ਅਨੁ ਿਾਦਤ
ਸਰੋਤ ਿਿੰਡਣ ਿਾਸਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਵਮਿੰਟਨ ਵਸਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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