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 مفید لنکس کے ساتھ(حالیہ اکثر پوچھے جانے والے سواالت )

 

 
(Aحالیہ اکثر پوچھے جانے والے سواالت )             (Urdu ) 

 

COVID-19   ویکسینیشن 

 

کیا میں مفت اضافی ویکسین  1

 بوسٹر کے لئے اہل ہوں؟ 

 

 تعلق رکھنے والے شہری، اگر انہوں نے ابتدائی خوراک مکمل کر لی ہے، تو وہ حاصل کر سکتے ہیںمندرجہ ذیل ترجیحی گروپوں سے 

ماہ( کے بعد اضافی ویکسین   6دن )  180انفیکشن کی بحالی )جو بھی بعد میں ہو( کے کم از کم    Covid- 19میں اپنی آخری خوراک یا    2023

 ماضی میں ویکسین کی کتنی خوراکیں ملی تھیں۔بوسٹر مفت میں دیا جائے، اس سے قطع نظر کہ انہیں 

 

 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد )بشمول رہائشی نگہداشت گھروں میں رہنے والے بزرگ(*  50 •

 سال کی عمر کے افراد جو بنیادی بیماریوں میں مبتال ہیں۔ 49سے  18 •

 افراد*؛ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے افراد اور مدافعتی حاالت کے حامل  6 •

 حاملہ خواتین اور •

 ہیلتھ کیئر ورکرز •

 

ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لئے، اگر انہیں پہلے کوئی انفیکشن نہیں ہے اور ابتدائی    6سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد، یا    50*  

 کی سفارش کی جاتی ہے.  دن بعد اگلی خوراک مفت دینے 90خوراک کے   3تین خوراکیں مکمل کر لی ہیں، تو انہیں اپنی 

 

ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کے لئے اور مذکورہ باال ترجیحی گروپوں میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں ، وہ اب بھی   6

وئی خوراکیں مفت حاصل کرسکتے ہیں اگر انہیں پہلے ک  3ویکسین کی پہلی    COVID-19ویکسینیشن پروگرام کے تحت    COVID-19سرکاری  

 انفیکشن نہیں ہے۔ 

 

ماہ سے   6انفیکشن کی بحالی )جو بھی بعد میں ہو(    COVID- 19ماہ( یا    6دن )  180میں ایک اضافی بوسٹر آخری خوراک کے کم از کم    2023

سال کی عمر کے صحت مند بالغ افراد ذاتی انتخاب کی بنیاد   49سے    18سال کی عمر کے بچوں اور نوعمروں کے لئے سمجھا جا سکتا ہے۔یا    17

رچ پر نجی بازار میں ویکسین حاصل کرنے کی پر ماہرین کی سفارش پر مبنی ہیں اگر انہوں نے ابتدائی خوراک مکمل کر لی ہے. انہیں اپنے خ

 ضرورت ہوگی۔

 

COVID- 19    ویکسینیشن سے متعلق سفارشات کے لئے، براہ کرم ویب پیج مالحظہ کریں "میرے لئےCOVID-19    ویکسین کی کتنی خوراکوں

 کی سفارش کی گئی ہے؟": 

www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

ٹیکہ  اگر آپ کو ویکسینیشن کے لئے اپنی موزونیت کے بارے میں یقین نہیں ہے تو ، آپ کو اپنے خاندانی ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کرنا چاہئے اور 

 کاری کے لئے بہترین وقت کا فیصلہ کرنا چاہئے۔ 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
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میں اپنے خرچ پر ویکسین  2

بوسٹر کہاں سے حاصل کر 

مجھے کتنا ادا   سکتا ہوں؟

 کرنا چاہئے؟ 

ویکسین )سیلف پیڈ( کے لئے ٹیکہ کاری فراہم کرے گی ، جو سرکاری ٹیکہ کاری پروگرام سے باہر  COVID-19پرائیویٹ مارکیٹ رجسٹرڈ 

ہے۔ ویکسین تیار کرنے والے / سپالئر آزادانہ طور پر رجسٹرڈ ویکسین درآمد کرنے اور غیر سرکاری پروگرام کے استعمال کے لئے نجی طبی 

 ے۔تنظیم یا ڈاکٹر کو فروخت کرنے کا انتخاب کریں گ

ویکسینیشن کا احاطہ نہیں کرتے ہیں )بشمول ہانگ کانگ کے رہائشی جو ترجیحی گروپوں   COVID -19ان لوگوں کے لئے جو حکومت کی طرف سے مفت 

ین کی فراہمی کسیا غیر ہانگ کانگ کے رہائشیوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں( اگر وہ ویکسین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ، براہ کرم نجی مارکیٹ میں رجسٹرڈ وی

 کریں۔  کے لئے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں )بشمول ویکسی نیشن کی جگہ اور الگت( اور ذاتی تحفظ کے لئے اپنے اخراجات پر ویکسین لگوانے پر غور

انفیکشن کے بعد مجھے کتنی  3

خوراکیں حاصل کرنے کی 

 ضرورت ہے؟

ویکسینیشن اور انفیکشن کے درمیان وقفے کے ساتھ ساتھ وصول کنندہ کی عمر جیسے صحت یاب ہونے والے افراد کے لئے خوراک کا شیڈول  

 ویکسینیشن پر فیکٹ شیٹ" مالحظہ کریں:   19-انفیکشن سے پہلے متاثرہ افراد کے لئے کوویڈ    Covid-19عوامل پر منحصر ہے۔ برائے مہربانی "

www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  

 

Covid- 19    ویکسینیشن سے متعلق سفارشات کے لئے، براہ کرم ویب پیج مالحظہ کریں "میرے لئےCovid- 19  ی ویکسین کی کتنی خوراکوں ک

 سفارش کی گئی ہے": 

www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

 

دن   14میں ٹیکہ کاری کے بعد  4

سے بھی کم وقت میں انفیکشن 

ویکسین کا شکار ہو گیا۔ کیا میں 

کی ایک کم خوراک لے سکتا  

 ہوں؟ 

انفیکشن سے صحت یاب ہونے والے افراد کو عام لوگوں کے مقابلے میں ایک کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔   COVID-19عام طور پر  

 COVID-19ور  ویکسین کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور ویکسین یشن کے بعد مدافعتی ردعمل کو بڑھانے کے لئے، ایک خوراک ا 

 دن کا وقفہ ضروری ہے۔  14انفیکشن کے درمیان کم از کم 

 

دن سے کم ہے انہیں اس انفیکشن کے واقعے کے باوجود ویکسین کی ایک بھی کم خوراک    14جن افراد کی خوراک اور انفیکشن کے درمیان وقفہ  

 میں حاصل کردہ ویکسین کی خوراک کو ظاہر کرے گا۔ نہیں لینی چاہئے۔ ویکسی نیشن کا ریکارڈ اب بھی انفیکشن سے پہلے اور بعد 

 

مجھے دو بار انفیکشن ہوا۔ کیا  5

مجھے ویکسین کی دو کم 

 خوراک لینا چاہئے؟ 

انفیکشن سے صحت یاب ہوچکے ہیں ، انہیں غیر متاثرہ افراد کے مقابلے    COVID-19ابتدائی خوراک وں کے لئے ، وہ افراد جو ایک سے زیادہ

انفیکشن کی بحالی )جو بھی بعد    Covid -19میں صرف ایک کم خوراک لینی چاہئے۔  اضافی بوسٹر کے لئے، خوراک کا وقفہ آخری خوراک یا  

 میں ہو( سے کم از کم چھ ماہ ہوگا۔ 

 

ٹیکہ لئے  افراد کے  والے  ہونے  یاب  "  صحت  کرم  براہ  لئے،  تفصیالت کے  لئے    Covid-19کاری کی  افراد کے  والے    Covid--19انفیکشن 

 ویکسینیشن پر فیکٹ شیٹ" مالحظہ کریں: 

infection_ENG.pdfwww.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19  

 

 

 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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 آنے والے مسافر

 

کیا میں ہانگ کانگ پہنچنے   6

دن کے اندر چھوڑ   5کے بعد 

 سکتا ہوں؟ 

 

 

 آنے والے مسافروں کو ہانگ کانگ چھوڑنے سے نہیں روکا جائے گا۔ 

 

کے   5( اور ہانگ کانگ پہنچنے کے بعد دن  0حکومت نے تمام آنے والے افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ پہنچنے کے دن )یعنی دن  

وئے روزانہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ )آر اے ٹی( کریں۔ مسافر درمیان کی مدت کے دوران خود سے ترتیب دی گئی آر اے ٹی کٹس کا استعمال کرتے ہ

 نتائج اور صحت کی صورتحال کی اطالع دے سکتے ہیں۔  RATرضاکارانہ طور پر اپنے 

 ۔ (eCMSSمانیٹرنگ اینڈ سرویلنس سسٹم ) COVID- 19الیکٹرانک 

 

 

 

(B مفید ہاٹ الئنز  ) 

 
 https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses تجویز کردہ ویکسین کی خوراک اور وقفے: 

eHRSS   الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ شیئرنگ سسٹم( کے ساتھ رجسٹرڈ پرائیویٹ ڈاکٹروں کی فہرست جنہوں نے(

COVID-19 نتظام کے لیے کیسز کے اCOVID-19 :اینٹی وائرل حاصل کیے ہیں 

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf 

 12.5.2023آخری اپ ڈیٹ: 

 

http://www.chp.gov.hk/ecmss
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses

