
Urdu 

 COVID-19   ٹیکہ کاری کے پروگرام کے بارے میں 

 کے مطابق 2022مارچ  23

 پروگرام کا جائزہ

صحت عام کے تحفظ اور سوسائٹی کی تمام سرگرمیوں کو بتدریج دوبارہ شروع کرنے کے لئے، حکومت پورے عالقہ میں 

COVID-19    ہانگ کانگ کے تمام شہریوں کے لئے بال قیمت نافذ کرنے جارہی  )"خاص پروگرام"(کا ٹیکہ کار پروگرام

 ہے۔

 

 مقامات

 حکومت کا مندرجہ ذیل مقامات پر عوام کو ٹیکہ کاری کی خدمات فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔

 مقامات تالش کریں:ٹیکہ کاری کے 

19?lg=en-https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid 

 

 )دن کے ٹکٹوں کے یسوائے اس، بکنگ مطلوب ہے) (CVC) کمیونٹی ٹیکہ کاری کے مراکز .1

ے فراہم کرت ٹیکہ کاری کے خدماتہے جو عوام کو  یقائم کرت CVCs یںحکومت ہانگ کانگ کے مختلف اضالع م

عمر  یادہاس سے ز یاسال  3اور  یکسینو BioNTech یےعمر کے افراد کے ل یادہاس سے ز یاسال  12، بشمول ہیں

 ۔یجائے گ یلگائ ینسیکو یقسم ک یکعام طور پر صرف ا یںم CVC۔ یکسینو Sinovac یےکے افراد کے ل

کے آن الئن گھنٹے  24اور  یںکا انتخاب کر سکتے ہ یکسینو یےلگانے کے ل یکہاہل ممبران ٹٹیکہ کے  میں سےعوام 

بھال کرنے  یکھدو د یادہسے ز یادہ۔ زکر سکتے ہیں تعینکا کا وقت اور جگہ لگانے  ٹیکہ ےاپن یعےکے ذربکنگ سسٹم 

 یںحاصل کر سکتے ہ یکسینو ھیوہ ب یںہرہتے عمر کے بزرگ لوگوں کے ساتھ  یادہاس سے ز یاسال  70والے جو 

جہاں  لوگ ہو تو ی۔ اگر ضروریںبکنگ کروا سکتے ہ یںوقت م یہ یکا یےخوراک کے ل یاور دوسر یپہل یاور اپن

 حاصل کرمدد  یےسے آن الئن بکنگ کرنے کے لانتظامیہ دفتر کے  سرکاری گھروں یاوہاں کے ڈاک خانہ  یںرہتے ہ

 ۔ یںسکتے ہ

CVCs فہرست یک 

 

1A. ینٹرس یکسینیشنو یونٹیپ کما-پاپ (PCVC ) دن کے ٹکٹوں کے( یہے، سوائے اس مطلوب)بکنگ 

VCsPC فہرست یک 

 

 (یںدن کے ٹکٹ نہ اسیہے،  مطلوب)بکنگ  (CCVC) ینٹرس یکسینیشنو یونٹیچلڈرن کم .2

 کا انتظام CCVCs یےحاصل کرنے کے ل یکسینو BioNTech یےعمر کے بچوں کے ل یسال ک 11سے  5حکومت 

 یںحاصل نہ یکسینو BioNTechمقامات پر  یگرعمر کے بچے د یسال ک 11سے  5کے عالوہ،  CCVCsہے۔  یکرت

 کر سکتے۔

لگوانے کے  یکےٹ یبچوں کو حفاظت یںم CCVCs یعےگھنٹے کے آن الئن بکنگ سسٹم کے ذر 24سرپرست /ینوالد

کے  ڈاک خانہ)موبائل  ڈاک خانہ یبھ یکسوہاں کے  یںجہاں رہتے ہ لوگ ہو تو یضرور۔ اگر یںکر سکتے ہ بکنگ یےل

 ۔یںسکتے ہ حاصل کرمدد  یےسے آن الئن بکنگ کرنے کے ل دفتر انتظامیہکے  سرکاری گھروں یاعالوہ( 

VCsCC فہرست یک 

 (GOPCs)اسپتال اتھارٹی کے ڈزائنیٹڈ جنرل آؤٹ پیشنٹیکل کلینکس  .3

19-COVID فراہم کرنے والے  ٹیکہ کاریGOPCs ہے( مطلوب)بکنگ فہرست  یک 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
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 کلینکطئے شدہ پرائیویٹ  .4

 CVCاور  یںکا انتخاب کر سکتے ہ ینککل یاڈاکٹر  یویٹپرائ یبھ یکے تحت کام کرنے والے کس یکوںٹ یلوگ حفاظت عام

کا انتخاب کر  یکوںٹ یبراہ راست ان حفاظت یرحکومت کے آن الئن بکنگ سسٹم سے گزرے بغ یےکے ل ینکاور پبلک کل

 ۔یںسکتے ہ

 فہرست یک ینککل یویٹپرائ

 فہرست یفراہم کرنے والے ڈاکٹروں ک یکسینو یںمکے عالوہ جگہوں  ینککل

کا اہتمام کرنے سے متعلق  یوںسرگرم یکسینیشنو COVID-19 یچآؤٹ ر یعے( کے ذرVSS) یماسک یسبسڈ ویکسینیشن

 ہدایات

 یمپائلٹ اسک - یفراہم یک یکسینو BioNTech یںاداروں م یئرک یلتھہ پرائیویٹ

 Comirnaty یںکے اداروں م یئرک یلتھہ پرائیویٹکے تحت اندراج شدہ  یمپائلٹ اسک ینعوام کے اراک سے 2021دسمبر  6

 ۔یںحاصل کر سکتے ہ یکسینو

 فہرست یاداروں ک یئرک یلتھہ یویٹپرائ رجسٹرڈ

 

 رہائشی کیئر ہومز اور نرسنگ ہومز .5

 آؤٹ ریچ ٹیکہ کاری کی خدمت یا دورہ کرنے والے میڈیکل آفیسر کے ذریعہ ٹیکہ کاری کی خدمات فراہم کی جانی ہیں۔

 فہرست یک یسرآف یڈیکلمنگ وزٹ

 

  (DH)شدہ مطب محکمہ صحت کے طئے .6

DH خدمات  یہاور  یںآتے ہ یںگروپ م یحیفراہم کرے گا جو ترج یکےٹ یکو حفاظت یضوںان کالئنٹس/ممبران/مرDH 

کے مطب پر DHعوام کے افراد جو ترجیحی گروپ میں آتے ہیں اور مذکورہ   ۔یںسے حاصل کرتے ہ ینکنامزد کل

کے مطب پر ٹیکہ DH ۔متعلقہ مطب پر تاریخ لے سکتے ہیں خدمات وصول کر رہے ہیں وہ وہاں ٹیکہ لگوانے کے لئے

 کاری کی خدمات عام لوگوں کے لئے نہیں کھلی ہے

 

 یشناسٹ یکسینیشنو COVID-19 کے سپتالا .7

 فہرست یک یشنوںاسٹ ویکسینیشن

 

 یشناسٹ یکسینیشنموبائل و .8

 یڈولکا ش یشنکا مقام اور اسٹ سروس

 

 (DHCs) ینٹرزس یلتھڈسٹرکٹ ہ  .9

19-COVID فراہم کرنے والے  یکسینوDHCs ہے( مطلوب)بکنگ  فہرست یک 

 

 سروس یکسینیشنو یچآؤٹ ر  .10

 

 ٹیکہ لینے کے لئے اہل افراد

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf
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 یہانگ کانگ کے رہائش

 2022 یفرور 26 ہے۔ یگئ یکر د 3کم از کم عمر کم کر کے  یحاصل کرنے ک یکسینو Sinovac سے 2022 یفرور 15

 ہے۔ یگئ یکر د 5کم از کم عمر کم کر کے  یحاصل کرنے ک یکسینو BioNTechسے 

 

شماریاتی مقصد کے لئے ٹیکہ کاری میں شرکت کرنے والے نجی کلینکس کے ساتھ مخصوص کردہ ویب سائٹ پر آن الئن 

 بکنگ یا تقرری کرتے وقت اہل افراد براہ کرم درج ذیل میں سے ایک جماعت منتخب کریں۔

 

 اہلکار اور وبا کے خالف کام میں حصہ لینے والے افراد۔؛صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات میں لگے  .1

کمیونٹی کیر سروس یونٹ برائے  معذور افراد/ معمر افراد کے لئے رہائشی کیئر ہومز کے رہائشی افراد اور عملہ؛ .2

 معمر افراد/ معذور افراد کا عملہ۔

 (؛ینکے مالزم یکٹرزسروس کنٹر یمصروف عملہ )بشمول سرکار یںبھال م یکھد یخدمات ک یعوام یدہسنج .3

 کراس باؤنڈری نقل و حمل فراہم کرنے والے اہلکار یا کنٹرول پوائنٹس اور بندرگاہوں پر کام کرنے والے  .4

کا  ، بازار، سوپر مارکٹ،  روزہ مری کی چیزوں کی دکانیں اور کوریرے اور مشروبات کی جگہیںکھان .5

  )یںکھانا لے جاکر پہوچانے والی جگہ بشمول( عملہ

عملہ )مثال ٹیکسی/ بس/ پبلک الئٹ بس ڈرائیور، ٹرین کیپٹن اور  فراہم کرنے واالمقامی پبلک ٹرانسپورٹ سروس  .6

  اسٹیشن کا عملہ(

 رجسٹرڈ تعمیراتی کارکن اور دیگر رہائشی سائٹ کے اہلکار .7

 )آفس کا عملہمثال سکیورٹی گارڈ، صفائی کا عملہ اور پراپڑٹی مینجمنٹ (پراپڑٹی مینجمنت کا عملہ  .8

اور معاون  یسیکا تدر یونیورسٹیوںاسکولوں اور  یکنڈریاور س یاور معاون عملہ )مثالً کنڈرگارٹن، پرائمر تدریسی .9

 اور محافظ( یورالئٹ بسوں کے ڈرائ ینج یاسکول کا عملہ؛ اور اسکول بسوں اور اسکول ک یعملہ؛ خصوص

 سیاحتی صنعت کا عملہ .10

 )کاروبار اور جگہیں)  (لوازمات اور ہدایات (نے والے طئے شدہ جگہوں کا عملہ بیماری کی روک تھام کے اندر آ .11

 )ٰمثال فٹنس مراکز اور بیوٹی پارلر کا عملہ( (Cap. 599F) ضابطہ

 گھریلو مزدور .12

 ساتھ آنے والے فرد )افراد( جو پہلے ہی ٹیکہ کی پہلی خوراک لے چکے ہیں .13

 میں سے کسی سے نہیں ہے( دیگر )وہ افراد جس کا تعلق درج باال جماعتوں .14

 

 یرہائش عالوہہانگ کانگ کے 

 زائرینبطور  یںہانگ کانگ م یںپرمٹ رکھنے والے جنہ یانٹر یگزٹا یےنے کے لآہانگ کانگ اور مکاؤ جانے اور  .1

مکمل کر سکتے  یںدو خوراک یک یکسینحد کے اندر و یک یامکے اپنے ق یعتوس یکس یراجازت ہے اور وہ بغ یرہنے ک

وہ  ینے میںاپائنٹمنٹ ل یےمکمل کرنے کے ل یںدو خوراک یک یکسینحد کے اندر و یک یاماپنے ق یںم CVCsاور  یںہ

 ۔خانوں کے( ڈاک موبائل) سوائے  یںسکتے ہ حاصل کرمدد  اوقات کے دوران کے دفتر سے ڈاک خانہ یبھ یکس

 ین،شدہ پناہ گز یمتسل یعےکے ذر ینمہاجرکمشنر برائے  یاور اقوام متحدہ کے ہائ یدارکے دعو ینےپناہ نہ د .2

 خبر یحاصل کرنے کے اپنے ارادے ک یکسینو یعےسوشل سروس ہانگ کانگ برانچ کے ذر یاالقوام ینب

ہے۔  یکا منصوبہ رکھت رنےفراہم ک یکسینپر اس گروپ کو و CVCs۔ حکومت نامزد یںکر سکتے ہ

 ;آفس(  Kwan Tong) 8566 6511ٹ الئن ہے ہا یانکوائر یسوشل سروس ہانگ کانگ برانچ ک یشنلانٹرن

6511 7786 (Prince Edward آفس );  9466 6515اور  (Tuen Mun ۔)آفس 
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اجازت  یقانون ک یںکے حامل ہوں جنہ یزاتدستاو یسفر ی)ضرور ینکرنے والے دوسرے زائر یامق یںہانگ کانگ م .3

دو  یک یکسینحد کے اندر و یک یامکے اپنے ق یعتوس یکس یراور بغ اجازت ہے یرہنے ک یںکے مطابق ہانگ کانگ م

 یام)ق یعتوس یک یبلکے ل یامق یا پیسل ینڈنگ۔ اور لیںال سکتے ہ یزاتدستاو ی( اپنے سفریںمکمل کر سکتے ہ یںخوراک

اوقات کے  کے طرف سے دفتر یک یپارٹمنٹڈ یگریشنامجو ( ہوتا ہے پر الگو ینکے ساتھ دوسرے زائر یعتوس یک

 یک یامان کے ق یںم CVCs ہے اور عملہ یجات یک یجار کو کے عالوہ( ڈاک خانہ)موبائل  ڈاک خانہ یبھ یدوران کس

 مدد کرے گا۔ان کی  یںم ینےل ٹاپائنٹمن یےمکمل کرنے کے ل یںدو خوراک یک یکسینحد کے اندر و

 

 ٹیکہ کاری کا رکارڈ

 ”eHealth“موبائل ایپ کے ذریعہ یا    "iAM Smart"ٹیکہ کاری کے بعد، آپ کو ٹیکہ کاری رکارڈ کا پرچہ ملے گی۔ آپ 

 موبائل ایپ کے ذریعہ بھی  الکٹرونک ٹیکہ کاری کا رکارڈ ڈاون لوڈ کرسکتے ہیں.

 

 https://www.covidvaccine.gov.hk/en/تازہ ترین معلومات کے لئے ، براہ کرم ویب سائٹ سے رجوع کریں: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

