
 

 A کردہ تحفظ : بندی درجہ 

 ہے  دیا بڑھا  کو اہلیت کی  ویکسین لیے کے  پوکس  منکی نے البرٹا
 استفسارات  میڈیا 2022 جوالئی 28

 روک  ہدفی قبل  سے  تکشف کسی جو شہری کے عمر زیادہ سے  اس اور سال 18 کے البرٹا ساتھ، کے  آغاز سے  جوالئی 28
 ہیں۔ سکتے لگوا ویکسین پوکس  منکی وہ ہیں اترتے پورا  پر معیار کے  اہلیت کے تھام

 افراد بالغ کے عمر زائد سے اس یا سال 18 میں کینیڈا کو( ویکسین کی  پوکس منکی اور  چیچک( )Imvamune) اموامیون
 ہیں۔ رکھتے عزم کا ہونے میں  خطرے زیادہ لیے کے ہونے متاثر سے  وائرس جو اور ہے گئی دی  دے  اجازت  کی لگانے کو

 رہا کر فراہم اموامیون لیے کے  رابطوں قریبی کے کیس پوکس منکی شدہ تصدیق ایک بعد کے ہونے تکشف  سے جون  7 البرٹا
 البرٹا تاکہ ہے رہا بڑھا کو اہلیت کی ویکسین پوکس منکی البرٹا لیے، کے کرنے  مدد میں روکنے کو پھیالؤ کے  وائرس  ہے۔
 روک ہدفی  قبل سے ہونے پذیر زد  کے ان ہوں، رکھتے خطرہ زیادہ کا  ہونے متاثر سے پوکس منکی جو لیے کے لوگوں  کے
 سکے۔  جا کیا شامل  کو تھام

 29 کو ویکسین جبکہ ہیں، سکتی جا کی بک اپائنٹمنٹ لیے کے  امیونائزیشن کی پوکس منکی ساتھ، کے  آغاز سے  جوالئی 28
 گا۔  جائے دیا کر  شروع لگانا سے جوالئی

 کیلگری اور ایڈمنٹن گی، جائے  کی  دستیاب لیے  کے افراد اہل  ویکسین پوکس منکی ہے۔ محدود الوقت  فی  فراہمی کی ویکسین
 مزید ہی جیسے میں ہفتوں والے آنے  ہے۔ چکا جا لگایا سراغ کا کیسز شدہ  تصدیق  تمام کے تک  آج پر جہاں ہوگی شروع  سے

 گی۔ ئے جا دی  دے وسعت تک مراکز دیگر  کے البرٹا کو دستیابی کی ویکسین تو گی، ہو دستیاب ویکسین

 اہلیت  کی  ویکسین

 شامل  یہ میں رہائشیوں کے عمر زیادہ سے اس  اور  سال  18 کے  البرٹا لیے کے پوکس منکی ساتھ، کے  آغاز سے  جوالئی 28
 :گے ہوں

 تعلق سے مردوں دیگر اور  جنسیہ  دو پرستوں، جنس ہم کو خود  جو افراد والے روح دو یا سسجینڈر جینڈر، ٹرانس •
 کم از  کم سے میں ذیل  درج جو اور ہیں رکھتے  تعلق جنسی  ساتھ کے کمیونٹی( gbMSM) مردوں جو ہیں رکھتے

 : ہیں اترتے پورا پر معیار ایک

o کر موصول تشخیص( میں مہینوں چھ پچھلے ) حالیہ ایک کی انفیکشن والے ہونے منتقل پر  طور جنسی 
 ہیں۔ چکے

o پچھلے یا ہیں رہے کر  بندی منصوبہ کی کرنے قائم تعلقات  جنسی باہر سے  رشتے  کے  زوجگی یک میں آپس 
 ہیں۔ چکے کر ایسا میں دنوں  90

o اس یا( کلبز  سیکس ہاؤسز، باتھ مثالا ) ہوں گئے پر جگہوں لیے کے  تعلقات جنسی اندر  کے دنوں 90 گزشتہ 
 ہیں۔  رضاکار/ہیں کرتے کام میں ماحول ان  جو یا ہیں، رہے بنا منصوبہ کا

 روابط۔  نسیج بھی کوئی کے افراد  کردہ بیان اوپر •
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 جنسی درمیان کے ( افراد کردہ بیان اوپر) مردوں جہاں رضاکار اور عملہ میں ایونٹ یا مقام یا ماحول سماجی  کسی •
 ہیں۔ سکتی ہو  واقع سرگرمیاں

 تحفظ خالف  کے  وائرس  پوکس  منکی

 جاتا دیا مشورہ انہیں ہے چکی ہو  تصدیق کی  اس یا ہے شبہ کا انفیکشن کے پوکس منکی میں روابط کے قریب کے لوگوں جن
 سے خود انہیں تو ہیں، ہوتی پیدا عالمات اگر کریں۔ نگرانی کی آپ اپنے تک دن 21 بعد کے پذیری زد آخری اپنی وہ کہ ہے

 چاہیے۔ کرانا ٹیسٹ اور  کرنی تالش نگہداشت چاہیے، لینی کر اختیار علیحدگی

 کرانا  مختص  اپائنٹمنٹ کی  امیونائزیشن

 ہے  رکھتا دلچسپی میں کرنے حاصل ویکسین پوکس  منکی اور ہے  اہل بھی جو  الوقت فی  سبب، کے دستیابی محدود کی ویکسین
ا  لیے  کے کرانے بُک وقت کا  مالقات اور  لینے  جائزہ کا اہلیت  اسے  کرنی کال  پر 2668-301-866-1 کو لنک ہیلتھ الزما

 چاہیے۔

 ۔alberta.ca/monkeypox کریں مالحظہ لیے، کے معلومات مزید متعلق سے پوکس منکی

 معلومات  متعلقہ 

 وائرس  پوکس منکی •
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 دیکھیں  الئن آن کو  اعالن اس

 نیوزروم  البرٹا حکومت
  کریں رابطہ سے  حکومت

  کریں سبسکرائب ان
 


