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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

18+ ਵਾਨਿਆਂ ਿਈ ਬਾਇਵੇਿੰਟ (Bivalent) 

ਬੂਸਟਰ ਸ਼ੌਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹਵੋੇਗਾ 

14 ਸਤੰਬਰ, 2022ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਰਗੁੱਛ 

ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਕੋਰਵਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ 21 

ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬ ੁੱਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 

ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ ਰ ੂਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ ਮ ਕੰਮਲ ਅਤੇ ਖ ਦਮ ਖਤਾਰ ਰਵਰਗਆਨਕ ਰਰਰਵਊ ਤੋਂ ਬਾਦ 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੌਡਰਨਾ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੰੂ 

ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਰਦੁੱਤੀ ਸੀ। 

ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇਮਯੂਨ ਰਸਸਟਮ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ 

ਔਮੀਕਰੌਨ ਅਤੇ ਮੂਲ SARS-CoV-2 ਰਕਸਮਾਾਂ ਰਵਰ ੁੱਧ ਸ ਰੁੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਮ ਢਲੀਆਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਮ ਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ 

ਹਨ। ਰਪਛਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਾਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਹੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰੁੱਖਣ 

ਦੀ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬਮਾਰੀ ਦੇ 

ਗੰਭੀਰ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੁੱਧ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ), ਪਰ ਡੋਜ਼ਾਾਂ ਰਵਚਾਲੇ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਕੋਰਵਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਵਰ ੁੱਧ ਰਬਹਤਰ 

ਇਮਯੂਨ ਪਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਸਦੀ ਾਾ ਵੁੱਧ ਸਮਾਾਂ ਰਰਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਿ ਯੋਗਤਾ 

21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਜਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਵਕੈਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ 

ਹੋਣਗ,ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ:ੇ 
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o ਉਹ ਲੋਕ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮ ਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹ,ੈ ਰਜਸ ਰਵਚ ਐਸਟਰਾਜੈ਼ਨਕਾ, 

ਫਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਦਾ ਰਮਸ਼ਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਪਛਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ-

ਤਰੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। 

o ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਵੀ ਕ ੁੱਝ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ੌਟ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਪਛਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਾਾਂ 

ਰਪਛਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹ ੋਗਏ ਹੋਣ। 

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ/ਅਕਤੂਬਰ 

ਦੇ ਸ਼ ਾ ਰ ੂਰਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਇਵੇਲੰਟ ਬੂਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਅਦਾਰਰਆਾਂ 

ਰਵਚ ਇਨਫਲੂਏਾਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਦੁੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂਾੇ। 

ਟੀਕਾਕਰਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੁੱਕ ਕਰਿੀ 

ਵੈਕਸੀਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਲਰਨਕਾਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਾਂ 

ਏਏਚਐਸ (AHS) ਸਾਈਟਾਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਵੋੇਗੀ। ਬੂਸਟਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬ ਰਕੰਗ 

ਰਸਸਟਮ ਰਾਹੀ ਾਂ alberta.ca/vaccine 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਹੈਲਥ ਰਲੰਕ ਨੰੂ 811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬ ੁੱਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਰਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੁੱਟ ਵਕਫੇ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਸਸਟਮ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਬ ੁੱਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ। 

ਕ ਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ ਤੇ ਵਾਕ-ਇਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬ ਰਕੰਗ 

ਰਸਸਟਮ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਰਸੁੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ bluecross.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਨੇੜਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੁੱਭੋ। 

ਰਜਹੜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਰਰਜ਼ਰਵਾਾਂ ਤੇ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਰਜ਼ਰਵਾਾਂ ਤ ੇਹੀ ਨਰਰਸੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਬਰਲਕ 

ਹੈਲਥ ਕਰਲਰਨਕਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਡੋਜ਼ਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਅਤ ੇਰਰਕਾਰਡਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬ ਰਕੰਗ ਬਾਰੇ AHS ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ab.bluecross.ca%2Fnews%2Fcovid-19-immunization-program-information.php&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oupKPlw%2BYc9BDbBcYBnSaSf3P1HvdkksRrm0WKeJS%2B4%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VN%2BXo7%2Blw%2FT9kAhetn9XLhYzvI0Gze%2B50nTjQ%2BBHgR4%3D&reserved=0

