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ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ  ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 

ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ 

28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱੁਛਖਗੱਛ 

28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ ੋ

ਖਕਸੇ ਸੰਭਾਖਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ (ਐਕਸਪੋਜਰ) ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਟੀਚਾਬੱਧ 

ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ 

ਲਈ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਐਮਵਾਮੀਊਨ (ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ) ਨ ੰ  ਅਖਧਕਾਰਤ ਕਰ 

ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਖਵੱਚ 7 ਜ ਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਖਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਐਮਵਾਮੀਊਨ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਖਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਟੀਚਾਬੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਨ ੰ  

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਖਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪ ਰਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਯੋਗ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ, ਖਜਸਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਐਡਖਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਜੱਥ ੇਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ 

ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਖਤਆਾਂ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਖਵਸਤਾਰ ਸਮੱੁਚੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦ ਜੇ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਵੈਕਸੀਨ ਯੋਗਤਾ 

28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਨਵਾਸੀ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ 

ਹੋਣਗ,ੇ ਖਜਨ੍ਾਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
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• ਟਰਾਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਖਸਸਜੈਂਡਰ ਜਾਾਂ ਦੋ-ਸ਼ਿਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੰ  ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ 

ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ (gbMSM) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਖਦੱਤ ੇਮਾਪਦੰਡਾਾਂ 

ਖਵੱਚੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

o ਹਾਲ (ਖਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਖਨਆਾਂ ਖਵੱਚ) ਹੀ ਖਵੱਚ ਖਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਸਾਖਰਤ ਲਾਗ ਦੀ ਤਸ਼ਿੀਸ 

ਖਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

o ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਪਛਲੇ 90 ਖਦਨਾਾਂ ਖਵੱਚ ਆਪਸੀ ਖਵਆਹ ਵਾਲੇ ਖਰਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

o ਖਪਛਲੇ 90 ਖਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ (ਖਜਵ ੇਖਕ, ਬਾਥ 

ਹਾਊਸ, ਸੈਕਸ ਕਲੱਬ) ਜਾਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਖਵੱਚ 

ਕੰਮ/ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ। 

• ਖਕਸੀ ਅਖਜਹੀ ਸਮਾਖਜਕ ਖਵਵਸਥਾ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਸਮਾਗਮ ਖਵੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣਾ ਖਜੱਥੇ 

ਪੁਰਸ਼ਾਾਂ (ਉਪੱਰ ਦੱਸ ੇਗਏ ਖਵਅਕਤੀ) ਖਵਚਕਾਰ ਖਜਨਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਵਿਆ 

ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿਰੀ ਸੰਪਰਕ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਖਦਨਾਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਲੱਛਣ ਖਦਿਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੈ-ਅਲਖਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਿਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੱੁਕ ਕਰਨਾ 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਹ ੈਅਤੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਖਦਲਚਸਪੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਹੈਲਥ ਖਲੰਕ ਨ ੰ  1-866-301-2668 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, alberta.ca/monkeypox ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸੰਬਵੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛਵਗੱਛਾਾਂ 

ਮਾਰਕ ਫਲੈਡਬੁਸ਼  
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780-915-7722 

A/ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 

 

 
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਿੋ 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਨਊਜ਼ਰ ਮ 

ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

ਅਣਸਬਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ੋ 
 


