
 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਪਬਲਿਕ 

ਨਿਊਜ਼ ਲਰਿੀਜ਼ 
 

 

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਅਲਬਰਟਾ ਨ ਿੱਚ ਫਲੂ ਦੀ  ੈਕਸੀਿ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇਗੀ 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਵੱਿੋਂ  ਪ ੱਛਲਗੱਛ 

17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਫਿੂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

65 ਸਾਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਉਚੱ-ਡੋਜ਼ ਫਿੂ ਵੈਕਸੀਨ ਿੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਕ ਛੇ 

ਮਹੀਲਨਆਂ ਤੋਂ 64 ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਨਯਲਮਤ ਖ ਰਾਕ ਲਮਿੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਖ ਰਾਕਾਂ ਿੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਲਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਿੱਕ ਕਰਿੀ 

17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਭਾਗ ਿੈਣ ਵਾਿੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਕ ਝ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਮੈਡੀਕਿ 

ਕਿੀਲਨਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ AHS ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਬ ਲਕੂੰਗਾ ਂਅਿਬਰਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬ ਲਕੂੰਗ ਲਸਸਟਮ ਦ ਆਰਾ bookvaccine.alberta.ca 'ਤ ੇਜਾਂ ਹੈਿਥ ਲਿੂੰਕ ਨੂੂੰ  811 

'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਉਪਿਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

ਕ ਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਦਾ ਸ ਆਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬ ਲਕੂੰਗ ਲਸਸਟਮ 

ਲਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਿ ਲਸੱਧਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿੱਭਣ ਿਈ 

bluecross.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਟੀਕਾਕਰਿ ਨਕਿੱਥੇ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ 

17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਬਨਾਂ ਲਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

• ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕ ਝ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਮੈਡੀਕਿ ਕਿੀਲਨਕਾਂ ਲਵੱਚ ਪੂੰਜ ਸਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀ। 

• ਕ ਝ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਮੈਡੀਕਿ ਕਿੀਲਨਕਾਂ ਲਵੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀ। 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਪਬਲਿਕ 

ਅਿਬਰਟਾ ਹੈਿਥ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ ਕਿੀਲਨਕਾਂ ਰਾਹੀ ਂਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ: 

• ਪੂੰਜ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। 

• ਉਹ ਲਵਅਕਤੀ ਲਜਨ੍ਾਂ ਕੋਿ ਸੂਬਾਈ ਲਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਨੂੰ ਬਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

• ਉਹ ਲਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਲਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱਚ ਰਲਹੂੰਦੇ ਹਨ ਲਜੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਿ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਜਲਦ ਤਿੱਥ 

• ਅਿਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਿਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਦੀ ਰੱਲਖਆ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ 

ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1.9 ਲਮਿੀਅਨ ਖ ਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

• 2021-22 ਿਈ ਅਿਬਰਟਾ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਸੂੰਲਖਆਵਾਂ: 

o ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਦੇ ਿੈਬ ਲਵੱਚ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,906 ਮਾਮਿੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਨਾਿ 

ਸੂੰਬੂੰਲਧਤ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 

o ਸੂਬਾਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 

o ਿੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਵਾਿੇ ਿਗਭਗ 82 ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। 

o ਛੇ ਮਹੀਲਨਆਂ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਲਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਗਭਗ 52 ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਬੱਲਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖ ਰਾਕ ਲਮਿੀ। 

o 65 ਸਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਗਭਗ 65 ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ। 

o ਸਾਰੇ ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਲਵੱਚੋਂ 75 ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਦੇਣ ਿਈ ਫਾਰਮਾਲਸਸਟ ਲਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਆਪਣਾ ਅਿਬਰਟਾ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਅਤੇ COVID-19) ਬ ੱਕ ਕਰੋ 

• ਇਨਫਿੂਏਜ਼ਂਾ ਬਾਰੇ 

 

 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/influenza-the-flu.aspx#toc-3

