
Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script) 

 (کمیونڻی ویکسینیشن سینڻر پر ورک فلو ویڈیو (ترجمہ شده اسکرپٹ

 Voice-Over وائس اوور 

1 The Government will set up Community Vaccination 

Centres in all 18 districts in Hong Kong to provide 

COVID-19 vaccinations for members of the public. 

People must make a reservation on the designated 

website’s 24-hour booking system for the time and 

location of their vaccinations for both the first and 

second doses.  

 

ویکسین فراہم   COVID-19 حکومت عوام کے ممبروں کو

اضالع میں کمیونڻی  18کرنے کے لئے ہانگ کانگ میں تمام  

یکسینیشن مراکز قائم کرے گی۔ لوگوں کو ویب سائٹ کے  و

وگی  گھنڻوں کے ریزرویشن سسڻم پر ریزرویشن کرنی ہ 24

جو پہلی اور دوسری خوراکوں کے لئے ویکسی نیشن کے  

 ۔ وقت اور جگہ کے لئے وقف ہے

2. Elderly people can be accompanied by not more than 

two carers. If the carers also wish to be vaccinated, 

they can make their bookings at the same time. 

بزرگ افراد کے ساتھ دو سے زیاده نگہداشت رکھنے والے  

بھی آسکتے ہیں۔  اگر نگہداشت کرنے والے بھی ڻیکے  

چاہتے ہیں تو ، وه بیک وقت اپنی بکنگ بھی  لگوانا  

 ۔کرواسکتے ہیں

 Aged 70 or above   70یا اس سے زیاده کی عمر 



3. After a successful booking, the website will display a 

confirmation notice. You will also receive an SMS 

notification. Please save the confirmation notice or 

SMS to show at the Community Vaccination Centre 

when you receive your vaccination. 

 

بکنگ مکمل ہونے کے بعد ، ویب سائٹ کنفرمیشن نوڻس  

پیش کرے گی۔ آپ کو ایس ایم ایس کا نوڻیفکیشن بھی ملے گا۔  

ل ہوتا ہے تو  براه کرم جب آپ کو ویکسی نیشن موصو

سینڻر میں اسے دکھانے کے لئے   کمیونڻی ویکسی نیشن

 ۔ کنفرمیشن نوڻس یا ایس ایم ایس کو محفوظ کرلیں

4. Elderly people or people requiring special help with 

their booking can go to a post office or the 

management office of the public housing estate where 

they live for assistance. 

 

بزرگ افراد یا لوگوں کو اپنی بکنگ کے لئے خصوصی مدد  

کی ضرورت ہوتی ہے وه کسی پوسٹ آفس یا پبلک ہاؤسنگ  

اسڻیٹ کے انتظامی دفتر میں جاسکتے ہیں جہاں وه امداد کے  

 لئے رہتے ہیں

5. On the day of vaccination, please arrive at the chosen 

Community Vaccination Centre at the reserved time 

with your identity document and priority group proof. 

Show your SMS notification or the confirmation 

notice to the reception counter staff. 

ویکسینیشن کے دن ، براه کرم شناختی دستاویز اور ترجیحی  

گروپ کے ثبوت کے ساتھ ساتھ مخصوص وقت پر منتخب  

کمیونڻی ویکسی نیشن سینڻر پہنچیں۔ فرنٹ ڈیسک کے عملے  

 ۔کو ایس ایم ایس نوڻیفکیشن یا کنفرمیشن نوڻس دکھائیں



 People with temperature of 38°C or higher should not 

enter the centre. 

سیلسیس ڈگری یا اس سے زیاده کے افراد   38درجہ حرارت 

ے کو مرکز میں داخل نہیں ہونا چاہئ  ۔ 

6. You may then go to the information zone, where you 

can understand more about the vaccine you are taking 

by reading the fact sheet, watching the TV or scanning 

the QR code. After browsing the information, you may 

indicate your consent to be vaccinated by ticking the 

box on the fact sheet. If you have any queries about 

the vaccine or the inoculation, please seek help from 

the staff. They will also ask if you have any history of 

drug allergies or serious allergic reactions. 

 

میں جاسکتے ہیں ، جہاں آپ   اس کے بعد آپ انفارمیشن ایریا 

فیکٹ شیٹ پڑھ کر ، ڻی وی دیکھ کر ، یا کیو آر کوڈ کو 

اسکین کرکے ویکسین کے بارے میں مزید معلومات حاصل  

کرسکتے ہیں۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد ، آپ فیکٹ  

شیٹ پر موجود باکس کو ڻک کرکے ویکسینیشن سے متعلق  

کو ویکسین یا   اپنی رضامندی ظاہر کرسکتے ہیں۔ اگر آپ

ویکسینیشن کے بارے میں کوئی سواالت ہیں تو ، براه کرم  

عملے سے مدد لیں۔ وه پوچھیں گے کہ کیا آپ کو منشیات کی  

 ۔ الرجی یا سنگین الرجک رد عمل کی کوئی ماضی ہے

7． While waiting for your inoculation, you may take out 

your identity card and roll up your sleeve to help with 

the registration and vaccination process. 

ویکسینیشن کا انتظار کرتے وقت ، آپ اندراج اور ویکسی 

نیشن کے عمل میں ہاتھ بڻانے کے لئے اپنا شناختی کارڈ  

ل سکتے ہیں اور اپنا بیگ رول کرسکتے ہیںنکا   ۔ 

8. At the vaccination booth, the medical staff will ask 

you to insert your identity card into the card reader for 

ویکسی نیشن بوتھ پر ، طبی عملہ آپ سے رجسڻریشن کے  

مقاصد کے لئے کارڈ ریڈر میں اپنا شناختی کارڈ داخل کرنے  



registration purposes, and will administer the 

vaccination after confirming that you are suitable for 

it, and after receiving your consent.  

 

کے بعد کہ آپ  کو کہیں گے، اور وه اس بات کو یقینی بنانے 

اس کے لئے موزوں ہیں اور آپ کی رضامندی حاصل کرنے  

ین لگائیں گےکے بعد ویکس  ۔ 

9. You will then be given a copy of your vaccination 

record. 

اس کے بعد آپ کو اپنے ویکسینیشن ریکارڈ کی ایک کاپی  

 ۔دی جائے گی 

10. Please take a rest after the vaccination. Medical staff 

will check your condition. You should leave only if 

you do not have any discomfort. 

 

براه مہربانی ڻیکے لگنے کے بعد آرام کریں۔  طبی عملہ آپ  

کی حالت کی جانچ کرے گا۔  آپ کو تب ہی جانا چاہئے جب  

تکلیف نہ ہو  آپ کو کوئی   ۔ 

11. Remember to receive the second dose on the reserved 

date in order for the vaccine to work at its full effect. 

An SMS alert will be sent to remind you of your 

appointment.  

 

یاد رکھیں کہ ویکسین کے مکمل اثر انداز ہونے کے لئے  

ہے۔ آپ کی   دوسری ڈوز مخصوص وقت میں وصول کرنا 

اپوائنڻمنٹ کی یاد دالنے کے لئے ایک ایس ایم ایس الرٹ  

 ۔ بھیجا جائے گا 



12. Apart from your paper vaccination record, you can 

also access your record through the eHealth and 

iAMSmart mobile apps.  

 

 eHealth اپنے کاغذی ویکسینیشن ریکارڈ کو چھوڑ کر ، آپ

اسمارٹ موبائل ایپس کے ذریعہ  iAMSmart اور

 ۔ اپنےریکارڈ تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں

 


