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سال کی عمر کے بچوں  11سے5 کرتوسیع ہواب   بوسٹرز
 ہیں پہنچ گئی تک 

 (Media inquiries)میڈیا انکوائریز 2022 ،اگست 26

 National Advisory) امیونائزیشننیشنل ایڈوائزری کمیٹی برائے 
Committee on Immunization)   اور البرٹا ایڈوائزری کمیٹی برائے

 Alberta Advisory Committee on)امیونائزیشن 
Immunization)   جلد ا  کے  باشندے  البرٹ  پر کی سفارشات کی بنیاد   

 19-کووڈ  کی عمر کے بچوں کے لیے تک سال 11سے  5  ہی
(COVID-19)  ویکسین بوسٹرز کی بکنگ شروع کر سکتے ہیں۔ 

 شروع ہو جائیں گی۔  نا جا دی خوراکیں کی اگست کو بوسٹر 31گی اور یں اگست کو کھل  29 زبکنگ

کے لیے فائزر کی خوراکوں کی عمر کے بچوں میں بوسٹر تک سال 11اگست کو پانچ سے  19ہیلتھ کینیڈا نے 

۔ یہ کینیڈا میں اس عمر کے  ہے ویکسین کے استعمال کی منظوری دی  (Pfizer (Comirnaty)))کومیرنیٹی( 

  کی  قوت مدافعتویکسین ہے۔  (COVID-19) 19-کووڈ کے طور پر اختیار کردہ پہلیخوراک گروپ میں بوسٹر 

 زاس لیے ان کے بوسٹر تین خوراکوں والی پرائمری سیریز کے لیے پہلے ہی اہل ہیں،  بچے  میں مائلکمزوری 

 ۔ یہوں گ یںچوتھی خوراک

  ہ لینےفیصل آگاہی کے ساتھوالدین اور سرپرستوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ویکسین کے بارے میں 

کے لیے قابل اعتماد اور حقائق پر مبنی معلومات حاصل کریں اور اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے سے پہلے  

 اپنے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے خطرات اور فوائد کے بارے میں بات کریں۔ 

 (COVID-19) 19-کووڈ کے بچوں کے لیےتک سال کی عمر  11سے پانچ 
 ائنٹمنٹ بک کرنا  ویکسین کے لیے اپو

پر کال  811پر یا ہیلتھ لنک کو  alberta.ca/vaccine بوسٹر اپوائنٹمنٹس البرٹا ویکسین بکنگ سسٹم کے ذریعے

 فراہم کر  سکتی ہیں۔  کی  سہولت  (walk-ins)انز-کچھ فارمیسیز واک۔ جانی چاہیئےکرکے بک کرائی 

یا   سکی عمر کے بچے جو فرسٹ نیشنز کمیونٹیز میں رہتے ہیں وہ صحت عامہ کے کلینک تک سال 11پانچ سے 
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 نرسنگ سٹیشنز کے ذریعے بوسٹر خوراک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔  

 فوری حقائق  

انفیکشن کے  عالمتی  کی وجہ سے  (Omicron variant) اومیکرون ویریئنٹ  میں، بچوںاس عمر کے •

فیصد تک ہے۔ شدید بیماری کے   50سے  30ویکسین کی تاثیر کا تخمینہ  ے خالف ابتدائی سیریز ک

  ،کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا (Omicron) اومیکرون بشمول   خالف ویکسین کی تاثیر کا تخمینہ

 فیصد تک ہے۔  68فیصد سے  41

 نے کومرنیٹی سال کی عمر کے بچوں  11پانچ سے  چلتا ہے کہکلینیکل ٹرائل کے نتائج سے پتہ   •

(Comirnaty)  حاصلاسے  بچے اچھی طرح سے برداشت کیا گیا تھا اور جو  کوکی بوسٹر خوراک 

کرتے تھے ان میں حفاظتی اینٹی باڈیز کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ ضمنی اثرات عام طور پر  

 ہو گئے۔  ختم  میں تھے اور چند دنوں معتدل ہلکے یا 

 :البرٹا میں آج تک  •

o 19-کووڈ فیصد بچوں کو 51سال کی عمر کے  11سے  5برٹا میں ال (COVID-19)  ویکسین کی کم

 از کم ایک خوراک ملی ہے۔ 

o 19-کووڈ البرٹا (COVID-19) ۔  آن الئن مل سکتے ہیں کے اعداد و شمار 

 متعلقہ معلومات 

 ویکسینس اور ریکارڈ ز  کی معلومات  (COVID-19) 19-کووڈ •

 کی معلومات (AHS) ویکسین کی بکنگ پر اے ایچ ایس   •

 

 

 
 

 

https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
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%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0

