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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

 

 ਬੂਸਟਰਾਂ ਿੂੂੰ  5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ 
ਨਰਹਾ ਹੈ  

26 ਅਗਸਤ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱ ਛਰਗੁੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ 

ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼਼ੇਸ਼ਨ ਅਤ਼ੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ 

ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਰਸ਼਼ਾਂ ਦ਼ੇ ਅਧਾਰ ਤ਼ੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦ਼ੇ ਬੁੱ ਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ਼ਾਂ ਲਈ ਬ ਰਕੰਗ ਸ਼ ਰ ੂ

ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ। 

ਬ ਰਕੰਗ 29 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਖ ੁੱ ਲਹ਼ੇਗੀ ਅਤ਼ੇ ਬੂਸਟਰ ਖ ਰਾਕ਼ਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਪੰਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ਼ੇ ਬੁੱ ਰਿਆਂ ਰਵੁੱ ਿ ਬੂਸਟਰ ਖ ਰਾਕ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ 

(ਕੌਮਰਨਾਟੀ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਦੁੱ ਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਰਵੁੱ ਿ ਬੂਸਟਰ ਖ ਰਾਕ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਰਵੁੱ ਿ ਅਰਧਕਾਰਤ ਪਰਹਲੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਰਮਊਨ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਿ਼ੇ ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਰਤੰਨ-

ਖ ਰਾਕ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦ਼ੇ ਬੂਸਟਰ ਿੌਥੀਆਂ ਖ ਰਾਕਾਂ ਹੋਣਗ਼ੇ। 

ਮਾਰਪਆ ਂਅਤ਼ੇ ਸਰਪਰਸਤ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਫੈਸਲ਼ੇ ਨੰੂ ਸੂਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸ਼ੇਯੋਗ ਅਤ਼ੇ ਤੁੱਥ਼ਾਂ ਵਾਲੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਬੁੱ ਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਆਪਣ਼ੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਜੋਖਮ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਲਾਭ਼ਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਪੂੰ ਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਨਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਿ 

ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਬ ੱ ਕ ਕਰਿਾ 

ਬੂਸਟਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬ ਰਕੰਗ ਰਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ alberta.ca/vaccine 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਂ ਹੈਲਥ 

ਰਲੰਕ ਨੰੂ 811 'ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰਕ਼ੇ ਬ ੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਫਾਰਮ਼ੇਸੀਆ ਂਵਾਕ-ਇਨ ਨੰੂ ਸਮਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਪੰਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ਼ੇ ਬੁੱਿ਼ੇ ਜ ੋਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ਰਵੁੱ ਿ ਰਰਹੰਦ਼ੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ 

ਕਲੀਰਨਕ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਨਰਰਸੰਗ ਸਟ਼ੇਸ਼ਨ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੂਸਟਰ ਖ ਰਾਕ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ। 

ਮ ੱ ਖ ਤੱਥ 

• ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਰਵੁੱ ਿ, ਓਰਮਕਰੋਨ ਵ਼ੇਰੀਐਟਂ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਛਣ਼ਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦ਼ੇ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਇੁੱਕ 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 30 ਤੋਂ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁੱਕ ਹੈ। 
ਓਰਮਕਰੋਨ ਦ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੁੱ ਿ ਭਰਤੀ ਸਮ਼ੇਤ ਗੰਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਦ਼ੇ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 41 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 68 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁੱਕ ਹੈ। 

• ਕਲੀਰਨਕਲ ਟਰਇਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਕੌਮਰਨਾਟੀ ਦੀ ਇੁੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖ ਰਾਕ ਪੰਜ 

ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ਼ੇ ਬੁੱ ਰਿਆਂ ਰਵੁੱ ਿ ਿੰਗੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ਼ੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਰਲਆ ਂਰਵੁੱ ਿ ਸ ਰੁੱ ਰਖਆ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਦ਼ੇ ਪੁੱਧਰ ਰਵੁੱ ਿ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾੜ਼ੇ 
ਪਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਹਲਕ਼ੇ ਜ਼ਾਂ ਦਰਰਮਆਨੇ ਹ ੰ ਦ਼ੇ ਸਨ ਅਤ਼ੇ ਕ ਝ ਰਦਨ਼ਾਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜ਼ਾਂਦ਼ੇ ਸਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੁੱ ਿ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ:  

o ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੁੱ ਿ ਪੰਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ਼ੇ 51 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬੁੱ ਰਿਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰਵਡ-19 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ ਖ ਰਾਕ ਰਮਲੀ ਹੈ। 
o ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ਼ੇ ਅੰਕੜ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦ਼ੇਖ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ।  

ਸੂੰ ਬੂੰ ਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਰਰਕਾਰਡ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
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• ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬ ਰਕੰਗ ਬਾਰ਼ੇ AHS ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

 

 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0

