News release

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 30, 2021 Media inquiries

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੂਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜਡ ਅਲਬਰਟਨਜ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਿੇਗੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸਾਾਂ ਿਧੇਰੇ ਲੋ ੜਿੰਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਵਹਲੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ
ਸੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰਮ
ੋ ਾਈਜਡ ਅਲਬਰਟਨਜ ਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦਿੱਤੀ।
ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ(ਇਵਮਊਵਨਟੀ) ਿਧਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜਡ
ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਐਮਆਰਐਨਏ ਦੀਆਾਂ ਿਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ
ਟਰੈਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਥੇ ਕੋਿੀਵਸਲਡ/ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਜਾਾਂ ਵਮਸਰਤ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨੇਵਟਡ ਵਿਵਜਟਰ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ।
“ਅਸੀ ਾਂ ਅਲਬਰਟਨਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਇਹ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਿਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਿੀਆਾਂ ਖੋਜਾਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਾਂਉਦੇ ਹਨ
ਵਕ ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜਡ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਝੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ ਹਾਾਂ।"
ਟਾਈਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ, ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਵਕ ਿਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜਡ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ੋਰਵਟਡ ਵਲਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਬਜੁਰਗ
“ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਦ
ਅਲਬਰਟਨਜ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ
ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਤਰਾਲ ਰਿੱਖੇ ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ ਨਿੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਜ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਿੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਡਾ. ਡੀਨਾ ਵਹੰਸਾ, ਵਸਹਤ ਦੇ ਮੁਖ
ਿੱ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ

ਸਮੂਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਬਜੁ ਰਗ
ਸਮੂਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਬਜੁਰਗ ਆਪ੍ਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ੰਜ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੀ ਤੀਜੀ
ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਵਰਹਾਇਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਮਲੇ ਗੀ।

ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪਰੋਮਾਈਵਜੰਗ ਸ਼ਰਤਾਾਂ
ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਵਜੰਗ(ਕਮਜੋਰ ਇਵਮਊਵਨਟੀ)ਸਰਤਾਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਅਿੱਠ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਿਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਵਿਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹਨ:
• ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਤਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਠੋਸ ਅੰਗ ਟਰਾਸ
ਾਂ ਪ੍ਲਾਾਂਟ ਅਤੇ ਹੈਮੇਟੋਪ੍ੋਏਵਟਕ ਸਟੈਮ ਸੈਿੱਲ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਟ ਸਾਮਲ ਹਨ।
• ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਨਯਮਤ ਡਾਇਲਵਸਸ ਤੇ ਹਨ।
• ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਜਾਾਂ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਕ਼ੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ,
ਇਮਯੂ ਨੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਜਾਾਂ ਟਾਰਗੈਵਟਡ ਥੈਰੇਪ੍ੀ) ਵਿਅਕਤੀ।

•

ਆਟੋਇਵਮਊਨ ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਾਈਆਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਵਰਟੁਕਸੀਮੈਬ, ਓਕਰੇਲੀਜੁਮਾਬ ਅਤੇ ਓਫਟੁਮਮ
ੁ ਾਬ
ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਟ੍ਰਵ
ੈ ਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਿਾਲੇ ਅਲਬਰਟਨਜ ਨੂੰ ਫੁਲੀ ਿੈਕਸੀਨੇਵਟਡ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕੋਿੀਵਸਲਡ/ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਜਾਾਂ ਵਮਸਰਤ ਖੁਰਾਕਾਾਂ
ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨੇਵਟਡ ਵਿਵਜਟਰ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਵਜਹੇ ਅਲਬਰਟਨਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 28 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਐਮਆਰਐਨਏ ਦੀਆਾਂ ਿਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਈਆਾਂ
ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਜੋ ਅਵਜਹੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਟਰੈਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਥੇ ਕੋਿੀਵਸਲਡ/ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਜਾਾਂ ਵਮਸਰਤ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨੇਵਟਡ ਵਿਵਜਟਰ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ।

ਪਰਮੁਿੱਖ ਤਿੱਥ
•

•

•

118,000 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਮਯੂ ਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜਡ (ਲਗਭਗ 60,000 ਅਲਬਰਟਨਜ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪ੍ੋਰਵਟਿ
ਵਲਵਿੰਗ(ਲਗਭਗ 58,000 ਅਲਬਰਟਨਸ) ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਿਾਧੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 77.9 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਅਲਬਰਟਨਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਖੁਰਾਕ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 69.7 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਮਾਈਹੈਲਥ ਵਰਕਾਰਡਸ MyHealth Records ਦੁਆਰਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਟਰੈਿਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਅਲਬਰਟਨ ਿੈਕਸੀਨੇਸਨ ਸਮੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪ੍ੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

Book your COVID-19 vaccine appointment

ਮੀਡੀਆ ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ
Steve Buick
780-288-1735
ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ,ਹੈਲਥ
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