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18+ ਉਮਰ ਵਾਨਿਆਂ  

 

18+ ਉਮਰ ਵਾਨਿਆਂ ਿਈ  ਕੌਨਵਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਨਵਿਕਪਾਂ ‘ਚ ਨਵਸਤਾਰ ਨਿਆਉਣਾ 

 
19 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਕੌਰਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਸੂਿੀ ਬੂਸਟਿ ਖਿੁਾਕ ਦੀ ਰਿਸਤਰਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਖਤਿ ੇਦੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਕਾਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ ਕੌਰਿਡ-19 ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ‘ਚ ਿਾਧ ੇਲਈ ਿਧਿੇ ੇਰਿਕਲਪ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਗੇੀ। 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਬੀਮਾਿੀਆ,ਂ ਰਜਿੇਂ ਇੂੰਨਫਲੂਐਜ਼ਂਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੂੰਨ੍ਾਂ ਗਿਮੀਆਂ ਦੌਿਾਨ ਅਤ ੇਪਿੱਤਝੜ ਤੇ 

ਸਿਦੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰਰਦਆਂ ਕਰੌਿਡ-19 ਦੇ ਿਧੇਿ ੇਫਲੈਾਅ ਦੇ ਸਰਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਓਮੀਕਿੋਨ ਬੀ ਏ 5 ਿੇਿੀਐਟਂ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਲਬਿਟਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਪਰਚਲਤ ਰਕਸਮ ਹੈ। ਅੂੰਕੜੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਰਕ ਇਹ ਿੇਿੀਐਟਂ ਿਧੇਿ ੇ

ਪਰਸਾਿਯੋਗ ਹ ੈਪਿੂੰਤੂ ਇਹ ਗੂੰਭੀਿ ਰਸਿੱਰਟਆਂ ਦੇ ਿਿੱਧਦ ੇਹੋਏ ਖਤਿ ੇਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਿਾ ਨਹੀ ਂਕਿਦਾ। ਕੌਰਿਡ-19 ਦੀ ਦਸੂਿੀ ਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕ ਦੀ 

ਰਿਸਤਰਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖਤਿ ੇਰਿਚਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਕਰਮਊਰਨਟੀਆ ਂ‘ਚ ਿਧੇ ਹੋਏ ਫੈਲਾਿਾ ਂਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਿਿੱਰਖਆ 

ਿਧਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਿਧੇਿ ੇਰਿਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਿੇਗੀ। 

20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਰਦਆਂ, 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਿਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਿੋਂ ਪੂੰਜ 

ਮਹੀਰਨਆਂ ਜਾਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਦ mRNA ਦੀ ਦਸੂਿੀ ਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕ ਲਈ ਐਪੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁਿੱਕ ਕਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਿਾਕ 

ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਗੂੰਭੀਿ ਰਸਿੱਰਟਆ ਂਦੇ ਿਿੱਡੇ ਖਤਿ ੇ'ਚ ਹਨ। 

ਦਸੂਰੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਿਈ ਬੁੁੱਨਕਿੰਗ ਕਰਿਾ ਂ

20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਰਦਆਂ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀ ਆਪਣੀ ਅੂੰਤਲੀ ਖਿੁਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਿੋਂ ਪੂੰਜ ਮਹੀਰਨਆ ਂਬਾਦ 

ਦਸੂਿੀਆਂ ਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕਾ ਂਲਈ ਐਪੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁਿੱਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲਬਿਟਾ ਿੈਕਸੀਨ ਬੁਿੱਰਕੂੰਗ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਰਦਆਂ 

ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 811 ‘ਤੇ ਫਨੋ ਕਿਨ ਦਆੁਿਾ ਬੁਿੱਕ ਕਿੋ। ਕੁਝ ਚੋਣਿੀਆ ਂਫਾਿਮੇਸੀਆਂ ਿਾਕ-ਇੂੰਨ ਐਪੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਿ ਕਿਨਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਿੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਰਕ ਕੌਰਿਡ-19 ਦੀ ਇੂੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਿੋਂ ਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਰਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ 

ਇੂੰਤਜ਼ਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਜੈਿਸੈੁੱਿ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂ 

ਉਹ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀ ਰਜਹੜੇ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਜੈਨੈਸਿੱਨ ਦੀ ਇਕ ਖੁਿਾਕ ਲੈ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਣੁ ਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕ ਲੈਣ ਿਾਸਤ ੇ

ਯੋਗ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਿਨ ਐਪਆੁਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੇਿਲ 811 ਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕਿਕੇ ਹੀ ਬੁਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰਾਇਮਿੀ ਸੀਿੀਜ਼ ਅਤ ੇਬੂਸਟਿ ਖੁਿਾਕਾ ਂਬਾਿ ੇਿਧੇਿ ੇਰਿਸਥਾਿ ਲੈਣ ਲਈ  alberta.ca/vaccine ਿੇਖ।ੋ  

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx


Classification: Public 
 

 

ਸਬਿੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

• ਕੌਰਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਅਤ ੇਰਿਕਾਿਡ  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.alberta.ca/recovery

