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ਖਬਰ(

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਤ3 ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਲਈ ਿਤਆਰੀ

ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

2 ਦਸੰ ਬਰ, 2020

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰ ਡਣ ਲਈ

ਪੂਰੀ ਤਰ78 ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵਚ 435,000 ਤੱ ਕ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇAਕA ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ I
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਚੰ ਗੀ ਵਧੀਆ ਹੈI ਿਜਵ8 ਹੀ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਇੱ ਕ ਪੜਾਅਵਾਰ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪBੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪBਮੁੱਖ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈI
ਇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨH ਇਕ ਨਵI COVID-19 ਬਚਾਅ ਦਾ
ਟੀਕਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈI ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰ ਤਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈ ਫਟੀਨLਟਜਨਰਲ. ਪੌਲ ਵੈਨਿਨਕ, ਦੀ ਪBਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਵੀਡ -19 ਤR ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਨST ਕਦਮT 'ਤੇ
ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵT ਨH ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਪਿਹਲT ਹੀ ਚੁੱ ਕ
ਲਏ ਹਨI

“ਅਲਬਰਟਾ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤR ਹੀ ਇੱ ਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱ ਕ
ਚੰ ਗੀ-ਿਵਕਸਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤR ਵੱ ਧ ਲੋ ੜIਦੇ ਲੋ ਕT ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ Yੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਕੋਿYYT
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਨHਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮTਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰT ਦੀ
ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ”

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪBੀਮੀਅਰ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱ ਚ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਨ\ਿਤਕ, ਸਮ8 ਿਸਰ ਅਤੇ ਪBਭਾਵYਾਲੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪBੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

“ਅਸI ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਿਨYਾਨਾਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ
ਹੀ ਜਦR ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪBਭਾਵੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ I ਇਹ ਨਵI ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹ ਿਵYਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨH ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਸਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਏI ”

ਟਾਈਲਰ Y^ਡਰੋ, ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ
ਇਸ ਸਮ8, ਕੈਨHਡਾ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਤR ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹI ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਜਦR ਹੋ ਗਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਇੰ ਨH ਟੀਕੇ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ ਿਕ
Yੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ, ਜਨਵਰੀ ਤR ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਅਸI, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 435,000 ਉਹਨT ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ
ਲਗਾ ਸਕTਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤR ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਹਨI
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“ਅਸI ਇਹ ਸੁਿਨYਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਿYY ਕਰTਗੇ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦR ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਚ ਇਹ ਟੀਕਾ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜTਦਾ ਹੈ, ਤT ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪBਭਾਵYਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸI ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ
ਿਵYੇY ਿਧਆਨ ਕ8ਦBਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਵਿਭੰ ਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵT ਤR ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁ-ਿਵਭਾਗੀ ਟੀਮ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹT I

ਪੌਲ ਿਵਨਯੇਕ, ਪBਧਾਨ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦR ਹੀ ਟੀਕੇ ਪBਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ I ਫੇਜ਼ 1 ਿਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜT ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਸਮ8 ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪBਾਪਤ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕT ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, 65 ਸਾਲ ਤR ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਫਸਟ ਨHYਨਜ਼,

75 ਸਾਲ ਜT ਇਸ ਤR ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ Yਾਮਲ ਹਨ I ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ`ਿਕ ਉਹ ਉਹਨT ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ ਤR
ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਿਖਮ ਿਵਚ ਹਨ I
ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੜਾਅ 2 ਅਪBੈਲ 2021 ਤR Yੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨYਾਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੜਾਅ 3 ਿਵੱ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸਦੀ

2021 ਦੇ ਪਤਝੜ ਤੱ ਕ Yੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ I
ਮਹTਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ, ਵੈਨਿਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਸੂਬਾਈ ਆਪBੇYਨ ਸ^ਟਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਿਨbਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣT (ਪੀਪੀਈ) ਦੀ ਿਵYਵਿਵਆਪੀ ਹੋੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ,
ਗਾਊਨ, ਦਸਤਾਨH ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡ (ਢਾਲ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਲਈ ਇਕ ਸਫਲ ਸTਝੇਦਾਰੀ ਦਾ
ਿਹੱ ਸਾ ਸੀ I
ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀਕਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮ^ਬਰT ਿਵਚ ਸਰਕਾਰT ਿਵਚR , ਕਾਰਜT ਅਤੇ ਲੌ ਿਜਸਿਟਕਸ, ਸੰ ਘੀ-ਸੂਬਾਈ
ਸੰ ਬੰ ਧT, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਡੋਮੇਨT, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਨ\ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਅਤੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਮਾਿਹਰ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
ਕੁੱ ਝ ਤੱ ਥ
ਅਲਬਰਟਾ ਨH ਮਹTਮਾਰੀ Yੁਰੂ ਹੋਣ ਤR ਲੈ ਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਪBਦੇYT ਦੇ ਨਾਲ ਨHਿੜ` ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਫਲਹਾਲ ਹੈਲਥ ਕਨHਡਾ ਨH ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹI ਕੀਤੇ ਹਨ I
ਇਸ ਸਮ8, ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕT ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨT ਨੂੰ, ਜੇ ਹੈਲਥ
ਕਨHਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪBਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜTਦੀ ਹੈ, 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜTਦੀ ਹੈI
ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ 2021 ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਿਵਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕT ਪBਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ
ਉਸ ਤR ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕT I
ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮT-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈI
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ਦੋਵ8 ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼T ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

I
ਿਜਵ8 ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ ਿਵYਵਿਵਆਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ,ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ 2021 ਿਵਚ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜTਦੀ ਹੈ I

