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News release 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ  ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪਹੁੁੰ ਚ  
ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੈਕਸਲੋਵਵਡ ਦਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਗੁੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਪ੍ੌਵ਼ਿਵਿ  ਮਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਸਵਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ 
ਵ ਿੱਚ ਮਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਆਮ  ਼ਾਂਿ ਹੈ। ਹਾਲ਼ਾਂਵਕ ਓਵਮਕਰੋਨ ਸਬ ੇਵਰਅੰਿ BA.2 ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਭਿ 80 
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹ ੈਵਿਸ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਵ ਿੱਚ ਕੁਝ  ਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਿਾ  ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੌਿੀ ਖੁਰਾਕ 
ਅਤੇ ਪ੍ੈਕਸਲੋਵ ਡ ਦ ਾਈ ਲਈ ਯੋਿਤਾ  ਧਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ  ਧੇਰੇ ਿੀਕੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰ ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਰੈਵਪ੍ਡ ਿੈਸਿ਼ਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਿ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਸੂਬੇ ਵ ਿੱਚ ਲਿਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਿਾਰੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਿਾ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਿੋਖਮ ਤੇ 
ਵ ਚਾਰ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇੜਲੇ ਨੰੂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਿੰਭੀਰ ਨਤੀਵਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਸੂਬਾ  ਾਧੂ 
ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਿਾ ਦੇ 70 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਲਬਰਿਾ ਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਵਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱਚ 
ਵਕਸੇ  ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ਼ਿੁਰਿ਼ਾਂ ਨੰੂ  ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੌਿੀ ਖੁਰਾਕ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਕਾਕਰਨ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਿੀ 
(NACI) ਦੀ ਤਾ਼ਿਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

ਿੀਕੇ BA.2 ਅਤੇ BA.1 ਦੋ ਼ਾਂ  ੇਰੀਐਿਂ ਦੇ ਿੰਭੀਰ ਨਤੀਵਿਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਧੀਆ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 
ਿੋਖਮ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਚੌਿੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨੰੂ ਹੋਰ  ਧਾਏਿੀ। 

ਯੋਿ ਵ ਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਤੀਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ ਪੰ੍ਿ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਚੌਿੀ ਖੁਰਾਕ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਵਕੰਿ 
ਅਲਬਰਿਾ  ੈਕਸੀਨ ਬੁਵਕੰਿ ਵਸਸਿਮ ਦੁਆਰਾ ਿ਼ਾਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਿ਼ਾਂ ਭਾਿੀਦਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

https://bookvaccine.alberta.ca/s/booking
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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੌਿੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਖਰੁਾਕ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡਾਕਿਰੀ 
ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਿਾ ਨੰੂ ਨੋ ਾ ੈਕਸ ਦੀ ਨੁ ੈਕਸੋਵ ਡ ਦੀਆਂ 10,000 ਖੁਰਾਕ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਿੀਆਂ। 

ਨੂ ੈਕਸੋਵ ਡ ਇਿੱ ਕ ਦੋ-ਡੋ਼ਿ ਪ੍ਰੋਿੀਨ ਸਬਯੂਵਨਿ  ੈਕਸੀਨ ਹੈ ਿੋ mRNA(ਐਮਆਰਐਨਏ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 
18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨ਼ਿੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ  ੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬੁਵਕੰਿ 
ਵਸਰਫ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਲਈ ਮੌਡਰਨਾ mRNA  ੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਹਰੋ ਵ ਕਲਪ੍  ੀ ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹ 
ਐਨਏਸੀਆਈ(NACI) ਦੀਆਂ ਤਾ਼ਿਾ ਵਸਫਾਰਸ਼਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਪ੍ੌਆਇੰਿਮੈਂਿ ਅਲਬਰਿਾ  ੈਕਸੀਨ ਬੁਵਕੰਿ ਵਸਸਿਮ ਦੁਆਰਾ 
ਿ਼ਾਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਿ਼ਾਂ ਭਾਿ ਲੈਣ  ਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਪੈਕਸਲੋਵਵਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ 

6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾ ੀ, ਯੋਿਤਾ ਦੇ ਵ ਸਿਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ: 

• ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ, ਮੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨੂਇਿ ਲੋਕ ਵਿਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੀਕਾ ਨਹੀਂ 
ਲਿਾਇਆ ਵਿਆ ਿ਼ਾਂ ਵਿੰਨ਼ਾਂ ਨੰੂ  ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਵਮਲੀ ਹ ੈ

• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਵਰਹਾਇਸ਼਼ਾਂ ਦੇ  ਸਨੀਕ ਬਿੈਰ ਵਕਸੇ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਤੋਂ 

ਵਬਨ਼ਾਂ ਵਕਸੇ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਵਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੋਿ ਵ ਅਕਤੀ ਉਸੇ ਤਰ਼ਾਂ ਯੋਿ ਹਨ। 

ਪ੍ੈਕਸਲੋਵ ਡ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਮਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਵਿਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੁਸ਼ਿੀ ਕੀਤੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਦੇ ਪੰ੍ਿ ਵਦਨ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ ਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਸਹਤ ਸੁੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਅਲਬਰਿਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਿ 2022 ਵ ਿੱਚ 100 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਨ ੇਸ਼  ਿੱਿੋਂ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਨਾਲੋਂ ਲਿਭਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
 ਾਧੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਸਿਾਈ, ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਸਿਾਫ  ਾਲੇ ਇੰਿੈਂਵਸ  ਕੇਅਰ ਯੂਵਨਿ (ICU) ਬੈੈੱਡ ਿੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈੈੱਡ 
ਅਲਬਰਿਾ ਦੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨਿੇ ਤ਼ਾਂ ਿ ੋਵਸਸਿਮ ਨੰੂ  ਿੱ ਧ ਭੀੜ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਿਾ ਸਕੇ ਿੋ ਕੋਵ ਡ-19 

ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਪ੍ਛਲੀਆਂ ਲਵਹਰ਼ਾਂ ਦਰੌਾਨ ਇਿੱ ਕ  ਿੱਡੀ ਵਚੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://bookvaccine.alberta.ca/s/booking
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17753.aspx&data=04%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C5843f38514084d065eaa08da181f6913%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637848820427765496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hD6rvy42Tzx0sn9gfjWT04QNoQqA3Xk3x5%2B20NAxT70%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17058.aspx&data=04%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C5843f38514084d065eaa08da181f6913%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637848820427765496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EaTXHvK46w4bxF26Gj8gV%2BVXn0OHbAverRF37Ur0n4o%3D&reserved=0
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ਰੈਵਪਡ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰ ਚ 

ਅਲਬਰਿਾ ਮੁਫਤ ਰੈਵਪ੍ਡ ਿੈਸਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿੇਾ। 14.2 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਰੈਵਪ੍ਡ ਿੈਸਿ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਤਾ ਲਈ 
ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂਅਤੇ ਏਐੈੱਚਐਸ ਮੁਲ਼ਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਲੋਕੇਸ਼ਨ(ਸਿਾਨ) ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ alberta.ca/CovidRapidTests ਤੇ ਿਾਓ। ਰੈਵਪ੍ਡ ਿੈਸਿ ਵਕਿੱ ਿ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਬਰਿਾ ਹੈਲਿ 
ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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	ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
	12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 70 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (NACI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
	ਟੀਕੇ BA.2 ਅਤੇ BA.1 ਦੋਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
	ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਕਿੰਗ ਅਲਬਰਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
	ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
	ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
	12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਦੀ ਨੁਵੈਕਸੋਵਿਡ ਦੀਆਂ 10,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
	ਨੂਵੈਕਸੋਵਿਡ ਇੱਕ ਦੋ-ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ mRNA(ਐਮਆਰਐਨਏ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਰਫ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
	12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੌਡਰਨਾ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਨਏਸੀਆਈ(NACI) ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਪੌਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਲਬਰਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
	ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
	6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
	• ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ
	• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ
	ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਯੋਗ ਹਨ।
	ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
	ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
	ਅਲਬਰਟਾ ਮੁਫਤ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 14.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਏਐੱਚਐਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
	ਲੋਕੇਸ਼ਨ(ਸਥਾਨ) ਲੱਭਣ ਲਈ alberta.ca/CovidRapidTests ਤੇ ਜਾਓ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


