
اہل افراد
ผู้มีสิทธิ์

ผู ้สูงอายุ

ผู ้ที ่ม ีอายุ 65 ปี1ขึ ้นไป
‧

ผู ้ร ับความช่วยเหลือประกันสังคมแบบครอบคลุมหรือผู ้อยู ่อาศัยในฮ่องกงที ่มีใบรับรองที ่ถูกต้องสำหรับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลที ่
ออกโดยกรมสวัสดิการสังคม

ผู ้ที ่ม ีอายุระหว่าง 50 และน้อยกว่า 65 ปี1
‧

ผู ้ที ่ม ีอายุน้อยกว่า 50 ปี1 ที ่มีความเสี ่ยงสูง3 ที ่เข้ารับการรักษาในคลินิกของรัฐ
‧

ผู ้ที ่ม ีอายุระหว่าง 12 และน้อยกว่า 50 ปี2 ที ่ได้ร ับอัตรามาตรฐาน "ผู ้พิการ 100%" หรือ "ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื ่อง"
‧

เด็กอายุระหว่าง 6 เดือนและน้อยกว่า 18 ป‧

สตรีมีครรภ
‧

ผู ้ที ่ม ีความเสี ่ยงสูง3

ผู ้ป่วยนอกในเด็กที ่มีความเสี ่ยงสูง3 หรือได้รับยาแอสไพรินในระยะยาว
‧

‧

‧

‧

บุคคลอื ่น ๆ

ผู ้อยู ่อาศัยในบ้านพักคนชรา (สำหรับผู ้ส ูงอายุหรือผู ้ทุพพลภาพ)
‧

เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขที ่ทำงานในกรมอนามัย, หน่วยงานของโรงพยาบาล (HA), บ้านพักคนชรา (สำหรับผู ้ส ูงอายุหรือผู ้ทุพพลภาพ) หรือศูนย์ดูแล
เด็กที ่อยู ่อาศัย‧

คนงานเลี ้ยงสัตว์ปีก‧

‧

دورسے لوگ

بزرگ

65 سال1 یا اس سے زیادہ عمر کے افراد

جامع سوشل تحفظی مدد وصول کنندگان یا ہانگ کانگ کے رہائشی جو سوشل ویلفیرئ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ میڈیکل چارج کی معافی کے 
لیے ایک درست رسٹیفکیٹ رکھتے ہیں

50 اور 65 سال1 کے درمیان کے افراد

50 سال سے کم عمر1 کے افراد زیادہ خطرے والے حاالت3 عوامی کلینک میں رشکت کرتے ہیں

12 اور 50 سال2 کے درمیان کے افراد "%100 معذور" یا "مسلسل حارضی کی رضورت" کی معیاری رشح حاصل کرتے ہیں"

6 ماہ اور 18 سال سے کم عمر کے بچے اور نوعمر

حاملہ عورتیں

 تحت زیِر عالج بچوں کے باہر کے مریض جو زیادہ خطرے والے حاالت3 میں ہیں یا طویل مدتی اسپرین تھراپی پر ہیں

زیادہ خطرہ حاالت3 والے افراد

ہسپتال اتھارٹی (HA) کے تحت داخل مریض

ذہنی معذوری والے افراد

معذوری االؤنس وصول کنندگان 

رہائشی نگہداشت کے گھروں میں رہنے والے لوگ (بزرگ یا معذور افراد کے لیے)

محکمہ صحت، HA، رہائشی نگہداشت کے گھر (بزرگوں یا معذور افراد کے لیے) یا رہائشی بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مالزمین

پالتو پرندے، مرغی، بطخ وغیرہ پالنے کا کام کرنے والے

سور پالنے والے اور سور ذبح کرنے والی صنعت کے اہلکار

2  ต้องอยู ่ในกลุ ่มอายุในวันฉีดวัคซีน
3  โปรดดูที ่เว ็บไซต์ศูนย์คุ ้มครองสุขภาพ: www.chp.gov.hk

1 
�คุณสมบัติเข้าเกณฑ์นับตามปีแทนวันเดือนปีเกิด اہلیت کو تاریخ پیدائش کے بجائے سال کے حساب سے ش¾ر کیا جاتا ہے

ویکسینیشن کے دن مطلوبہ عمر کے اندر ہونا رضوری ہے

برائے مہربانی صحتی حفاظت کے مرکز کی ویب سائٹ: www.chp.gov.hk سے رجوع کریں۔

ผู ้ป่วยในที ่อยู ่ภายใต้หน่วยงานของโรงพยาบาล (HA)

ผู ้ร ับเงินช่วยเหลือผู ้พิการทางสติปัญญา

ผู ้ร ับเงินช่วยเหลือผู ้ทุพพลภาพ

เกษตรกรผู ้เลี ้ยงสุกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมการฆ่าสุกร พนักงาน 

 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีน
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ฟรฟร
مفتمفت ویکسین لگوائیں فلو سے بچیں 
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โปรดนำเอกสารบันทึกการฉีดวัคซีนและเอกสารที ่จำเป็นทั ้งหมดมาด้วย
براہ کرم Æام ویکسینیشن ریکارڈ اور رضوری دستاویزات ساتھ الئیں
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สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติม

กรมอนามัย

หน่วยงานของโรงพยาบาล
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โครงการฉีดวัคซีน

پوچھ تاچھ

ویکسینیشن سکیمیں

ہسپتال اتھارٹی

محکمہ صحت


