OURDOU / URDU
کینیڈا کے لئے کو ِوڈ 19-ویکسین کے بارے میں آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
کینیڈا کے باشندوں کے لئے ایک محفوظ اور موثر کو ِوڈ 19-ویکسین النے کے لئے کام کرنا
ویکسینیشن متعدی بیماریوں کے ،چاہے وہ موسمی فلو ہو یا بچوں کو لگنے والے انفیکشن ہوں ،پھیلنے سے بچنے اور ان کی اثر
کو کم کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے ۔ کو ِوڈ 19-کے خالف ایک یا متعدد محفوظ اور موثر ویکسین ناول کورونا وائرس
سے ہمیں تحفّظ دے گی اور کینیڈا اور پوری دنیا میں سالمتی کے ساتھ حسب معمول زندگی کو بحال کرنے کے لئے ایک اہم قدم
ہوگی ۔ کینیڈا کی حکومت کینیڈا کے شہریوں کو محفوظ اور موثر ویکسین اور متعلقہ رسدوں تک رسائی کے حصول کے لئے ہر
ممکن مقام پر کام کر رہی ہے۔ مستقبل کی کو ِوڈ 19-ویکسین کے بارے میں کینیڈا کے باشندوں کو مندرجہ ذیل جاننے کی
ضرورت ہے۔
کینیڈا میں استعمال کے لئے صرف وہ ویکسین منظور کی جائیں گی جو محفوظ اور موثر ہیں۔ کینیڈا کو منشیات
اور ویکسین کے جائزے ،منظوریوں اور نگرانی کے نظام کے اعلی معیار کے لئے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے؛
ان (معیار) کو خطرے میں ڈالنے کی کوئی گنجائیش نہیں ہے۔ حکومت کینیڈا نے ویکسین کے انتہائی امید افزا مقابل
کے لئے کلینیکل ٹرائل ڈیٹا تک حقیقی وقت کی رسائی حاصل کرلی ہے ،اور عالمی ریگولیٹری کمیونٹی کے ساتھ
مل کر کام کررہی ہے تاکہ یہ یقینی بنائے کہ قانونی منظوری ملنے سے پہلے کو ِوڈ 19-ویکسین محفوظ اور موثر
ہوں۔

ہر ایک کو ویکسین دستیاب ہوگی۔ بے مثال عالمی فنڈنگ اور تعاون کی وجہ سے ،اس وقت پوری دنیا میں 150
سے زیادہ ویکسین کے مقابل پر تحقیق کی جارہی ہے۔ حکومت ِِ کینیڈا ،کینیڈا میں ساختہ تحقیق میں سرمایہ کاری
کر رہی ہے اور اس نے پہلے ہی دنیا بھر کے ویکسین کے انتہائی امید افزا مقابل کے دوا کی کروڑوں خوراکوں
کی خریداری کے پیشگی معاہدے کر لئے ہیں۔ اس سے محفوظ اور موثر ویکسین کے تیار ہوتے ہی ،کینیڈا کے
شہریوں کو ان تک رسائی حاصل ہوجائے گی۔ تمام ویکسین ختم الئن سے آگے نہیں جا پائیں گی ،اسی لئے ہم
ویکسین کے انتہائی امید افزا مقابل کی پیشگی خریداری کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کینیڈا کو ِوڈ 19-ویکسینوں کا جلد سے
جلد جائزہ لینے اور اسے منظور کرنے پر توجہ دے رہی ہے ،اس بات کو یقینی بناتے ہوۓ کہ وہ پختہ تحقیق
کے ساتھ بنے ہوں اور محفوظ ہوں۔

چونکہ شروع شروع میں محدود مقدار میسر ہوگی ،استعمال کے لئے ویکسین کی منظوری ہوجانے پر ،اہم
آبادی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی۔ ہیلتھ کینیڈا کی طرف سے کینیڈا میں استعمال کے لئے کسی ایک
ویکسین یا متعدد ویکسینوں کو منظورکرنے کے بعد ،ابتدائی ہفتوں اور مہینوں میں ہم صرف چند ملین دوا کی
خوراکوں کی محدود فراہمی کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں مل کر کام کریں گی اور
حفاظتی ٹیکوں کی ترجیح کے متعلق فیصلے کرنے کے لئے نیشنل ایڈوائزری کمیٹی آن امیونائزیشن(این اے سی
آئی) کی طرح چود مختار ماہرین سے بھی خیاالت حاصل کریں گی۔ اس سے ہمیں ہائی رسک (زیادہ خطرے میں
) آبادییاں اوروہ لوگ جو ہمارے وبائی ردعمل  ،معاشرے اور معیشت کو چالنے میں مدد فراہم کرتے ہیں ،ان کو
تحفظ مہیّا کرکے ہمیں سب سے زیادہ موثرکام کرنے کی اجازت دے گا۔ جب کافی مقدار میں ویکسین دستیاب ہوں
گی تو ،ویکسینیشن پروگرام کو وسیع کیا جائے گا۔

استثنی کو بڑھانے میں وقت لگتا ہے۔ ویکسین کی ایک خوراک انفرادی تحفظ فراہم کرنے کے لئے شائد کافی نہ
ٰ
استثنی حاصل کرنے کے لئے دوسرا شاٹ لینے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ ہمیں
ہو۔ آپ کو اپنے جسم کو مناسب
ٰ
استثنی حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔
استثنی کی کونسی سطح کمیونٹی
ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ آبادی میں
ٰ
ٰ
اس وقت تک  ،کینیڈا کے باشندوں کو اپنے ہاتھ دھوتے رہنا چاہئے ،بیمار ہونے پر گھر ہی رہنا چاہئے ،جسمانی
دوری برقرار رکھنا چاہئے ،موقع کی مناسبت کے ساتھ چہرے کا ماسک پہننا چاہیئے ،اور کھانسی اور سطح سے
متعلق صحیح حفظان صحت جاری رکھنا چاہئے۔

کو ِوڈ 19-کے ویکسین مفت ہوں گے۔ جبکہ مزید ویکسین بنائی جاتی رہیں گی اور تقسیم کی جاتی رہینگی ،ہم توقع
کرتے ہیں کہ کینیڈا کے ہر شہری کو ،جو اس کی طلب کریں گے ہم انہیں مفت ویکسینیشن پیش کرپائیں گے۔ ہم
جانتے ہیں کہ ہم ایک عالمی برادری میں رہتے ہیں ،لہٰ ذا ہم یہ یقینی بنانے میں پرعزم ہیں کہ پوری دنیا میں کم اور
متوسط (درمیانی) آمدنی والی معیشتوں کو بھی محفوظ اور موثر کو ِوڈ 19-ویکسین تک رسائی حاصل ہوگی۔ جب
تک کہ ہم سب محفوظ نہیں ہوجاتے ،ہمیں تب تک نئے سرے سے کو ِوڈ 19-کی بیماری کی آمد کا خطرہ ہے۔
ویکسینیشن ایک ایسا انتخاب ہے جو آپ کو اپنے ،اپنے کنبے اور برادری کے تحفظ کے لئےچننا چاہیئے۔
ویکسینیشن ایک ذاتی انتخاب ہے جس کے متعلق کینیڈا کی اکثریت متفق ہے کہ یہ اچھی صحت کا ایک حصہ ہے
اور سنگین بیماری سے بچاؤ کے لئے اہم ہے۔

ہم کینیڈا کے شہریوں کے ساتھ کام کرنے اور آپ کو باخبر رکھنے کے لئے پرعزم ہیں۔ حاالت ضرور بدل جائیں
گے ،اور اسی طرح ہمارے نقطہ نظر بھی بدلیں گے۔ ہم کینیڈا کے پوری طرح سے مستحکم پبلک ہیلتھ سسٹم
(عوامی صحت کا نظام) ،ماہرین کی مہارت اور بصیرت ،صحت کے پیشہ ور افراد  ،صنعت  ،برادری کے
رہنماؤں اور دیسی علم پر انحصار کریں گے تاکہ کینیڈا کے شہریوں کو ایک محفوظ اور موثر کو ِوڈ 19-ویکسین
دلوانے کی اس سفر میں ہماری رہنمائی کریں۔ آپ  Canada.ca/coronavirusمالحظہ کرکے اور معلومات
کے قابل ِِ اعتبار ذرائع پر اعتماد کرکے تازہ ترین آگاہی رکھ سکتے ہیں۔
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