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 ویکسینیشن سبسڈی اسکیم کے بارے میں
اک� پوچھے گئے سواالت

2022/23

موسمی انفلوئنزا ویکسینیشن 

�ونيائی نبقہ ویکسینیشن

1. 

A. 

نمونیائی نبقه ویکسینیشن
65 سال یا اس سے زیاده عمر کے افراد  ◆

موسمی انفلوئنزا اور نمونیائی نبقه امراض کو روکنے کے لیے صحتی بچاؤ سنڻر   
2022/23 میں VSS کا نفاذ جاری رکھے ہوئے ہے تاکه ہانگ کانگ کے رہائشیوں 

کو حکومت کی جانب سے سبسڈی کے ساتھ موسمی انفلوئنزا ویکسینیشن (SIV) اور 
نمونیائی نبقه ویکسینیشن (PV) حاصل کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔

ویکسینیشن سبسڈی اسکیم (VSS) کیا ہے؟

حامله خواتین  ◆
50 سال یا اس سے زیاده عمر کے افراد  ◆

6 ماه اور 18 سال سے کم عمر کے بچے اور نوعمر، یا 18 سال یا اس سے زیاده عمر کے لیکن   ◆
ہانگ کانگ کے سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔

فکری معذوری والے افراد  ◆
معذوری االؤنس کے وصول کنندگان  ◆

جامع سوشل تحفظی مدد (CSSA) اسکیم کے تحت "%100 معذور" یا "مسلسل حاضری کی   ◆
ضرورت" کی معیاری شرح کے وصول کنندگان

اہل گروپ:

موسمی انفلوئنزا ویکسینیشن



B. 

2. 

"

"

اہل افراد VSS میں درج شده نجی ڈاکڻروں سے HK$260 فی خوراک کی سبسڈی کے ساتھ   
SIV حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ 9 سال سے کم عمر کے اہل بچے اور جنہوں نے پہلے 
SIV حاصل نہیں کیا تھا وه سبسڈی کے ساتھ SIV کی 2 خوراکیں حاصل کرنے کے حقدار 

ہیں۔

اس کے عالوه 65 سال یا اس سے زیاده عمر کے ہانگ کانگ کے رہائشی جو اہل ہیں وه سال   
بھر سبسڈی کے ساتھ PV حاصل کر سکتے ہیں۔ VSS 2022/23  کے تحت 23 ویلنٹ نمونیائی 
نبقه کثیر شکری کی ویکسین (23vPPV) کی ایک خوراک کی سبسڈی HK$400 ہے جبکه 
13 ویلنٹ نمونیائی نبقه کنجوگیٹ کی ویکسین (PCV13) کی HK$800 ہے۔ بزرگوں کو اپنے 

حاضری دینے والے ڈاکڻروں سے مناسب ویکسینیشن کے طریقه کار پر بات کرنی چاہیے۔

سبسڈی کی تفصیالت:

اہل افراد سبسڈی والے انفلوئنزا ویکسینیشن کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟   
کیا سبسڈی یافته افراد یا ان کے والدین/سرپرستوں کو کوئی فیس ادا کرنے کی 

ضرورت ہے؟

صرف VSS میں اندراج شده ڈاکڻر سبسڈی والی ویکسینیشن فراہم کر سکتے ہیں۔ اندراج شده ڈاکڻر   
حکومت کی طرف سے سبسڈی کی رقم کو کم کرنے کے بعد سروس فیس وصول کر سکتے ہیں، 

کچھ ڈاکڻر کوئی فیس نہیں لیتے ہیں۔

اندراج شده ڈاکڻر اپنے کلینک میں VSS لوگو اور قیمت کا پوسڻر بھی دکھا سکتے ہیں۔ آپ/والدین   
یه چیک کرنے کے لیے کلینک سے رابطه کر سکتے ہیں که کیا مالقات کا وقت لینا اور سروس 

فیس ضروری ہے ۔ برائے مہربانی ویکسینیشن ریکارڈ (اگر کوئی ہو) اور شناختی دستاویزات ساتھ 
الئیں جو ہانگ کانگ کے رہائشی کی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔

VSS میں اندراج ڈاکڻروں 
کو کیسے تالش کیا 

جائے" 

 VSS میں اندراج 
ڈاکڻروں کی 

فہرست

"



3. 

کیا ادارے اور کمیونڻی گروپ کلینک کے باہر ویکسینیشن کی سرگرمیوں کا اہتمام  .4  
کر سکتے ہیں؟

اگر میں 50 سال کا ہوں اور ہانگ کانگ کے امیگریشن ڈیپارڻمنٹ کے جاری کرده   
ورکنگ ویزا کے ساتھ ہانگ کانگ میں ره رہا ہوں تو کیا میں سبسڈی کے ساتھ 

SIV حاصل کرنے کا اہل ہوں؟

ہاں، اس سال 50 سال یا اس سے زیاده عمر کے افراد VSS کے تحت سبسڈی کے ساتھ   
SIV حاصل کرنے کے اہل ہیں، یه دیکھتے ہوئے که ہانگ کانگ کے امیگریشن 

ڈیپارڻمنٹ کی طرف سے جاری کرده ورکنگ ویزا ویکسینیشن کے دن بھی درست ہے۔ 
اہلیت کی جانچ کے لیے برائے مہربانی اپنا ہانگ کانگ شناختی کارڈ VSS میں درج 

ڈاکڻروں کے پاس الئیں۔

جی ہاں۔ تنظیمیں یا کمیونڻی گروپ غیر کلینک جگہوں پر   
اہل گروپوں کو سبسڈی والے SIV اور/یا PV فراہم کرنے 
کے لیے ویکسینیشن کی سرگرمی کا اہتمام کر سکتے ہیں، 
مثال کے طور پر نسلی اقلیتوں، اسکولوں، کام کی جگہوں 

وغیره کی خدمت کرنے والے ادارے۔

منتظمین اضافی ویکسینیشن سروس فراہم کرنے کے لیے   
VSS میں اندراج شده نجی ڈاکڻروں کا انتخاب کر سکتے 

ہیں۔

دلچسپی رکھنے والی جماعتیں VSS" کے تحت غیر کلینک   
جگہوں میں ویکسینیشن کی سرگرمیوں کو کیسے ترتیب 

دیں" کے رہنما خطوط سے رجوع کر سکتی ہیں۔



5. 

6. 

65 سال یا اس سے زیاده عمر کے افراد

िववरण के िलए �ैन कर�

ویکسینیشن سبسڈی اسکیم کے تحت کس قسم کے شناختی دستاویز قبول کیے   
جاتے ہیں؟

کیا COVID-19 کی ویکسین موسمی انفلوئنزا ویکسین / نمونیائی نبقه ویکسین   
کے ساتھ دی جا سکتی ہیں؟

باخبر رضامندی کے تحت موسمی انفلوئنزا کی ویکسین اور نمونیائی نبقه ویکسین   
کے ساتھ یا اس سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت COVID-19 ویکسین کا 

اشتراک کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی اپنے ڈاکڻر سے 
رجوع کریں۔

اسکیم کی تفصیالت 
کے لیے:

تمام QR کوڈ انگریزی میں دستاویزات/معلومات   
پر لے جائیں گے۔


