ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਸੀਜਨ
ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾਇਸਨੂ ੰ ਫਲੂ ਵੀ ਕਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਅਕਜਹ਼ਾ ਸਮ਼ਾਾਂ ਆਉਂਦ਼ਾ ,ਇੱਕ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦ਼ਾ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰੀ ਹਵ਼ਾ ਦੇ ਰ਼ਾਹ ਦ਼ਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੈ ,
ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਦ਼ਾ ਵੱਧ ਫੈਲ਼ਾਅ ,ਹੈਹੰਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ ਫਲੂ ਸੀਜਨ ਕਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਸੀਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਝੜ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੱਤ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਕਵੱਚ ਹੰਦ਼ਾ ਹੈ। ,
ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਅਤੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੈਦ਼ਾ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੰਝਲ਼ਾਾਂ ,ਅਤੇ ਕਕਨ੍ ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਦ਼ਾ ਵੱਧ ਖਤਰ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ,ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਨ਼ਾਲਤਹ਼ਾਨੂ ੰ ਅਤੇ ਤਹ਼ਾਡੇ ,
ਪਕਰਵ਼ਾਰ ਨੂ ੰ ਬੀਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਲੂ ਨ਼ਾਲ ਬੀਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਹ਼ਾਨੂ ੰ ਹੋਰ ਲ਼ਾਗ ਲੱਗਣ ਦ਼ਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨਜੋ ਫ ,ਵ਼ਾਇਰਲ ਜ਼ਾਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਨਮੋਨੀਆ , ਫਕੜਆਾਂ ਤੇ ੇੇ
ਅਸਰ ਪ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਗੰਝਲ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਜੋਖਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘ਼ਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਗੰਝਲ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ:
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ਬਹਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਕਜਹਨ਼ਾਾਂ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਫੇਫਕੜਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂ ਕਦਲ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮ਼ਾਰੀਆਾਂ ਕਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਝ ਪਰ਼ਾਣੀਆਾਂ ,ਸਕਿਤੀਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂ ਕਜਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਕਮਜੋਰ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਹੈ

ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਕਵੱਚ ,ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜ਼ਾਾਂ ਕਵਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਾਲ਼ਾਾਂ ਦੌਰ਼ਾਨ ਫਲੂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਾਂ ਗੰਝਲ਼ਾਾਂ ਨ਼ਾਲ ਹਜ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਲੋ ਕ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਆਮ ਪਰਸ਼ਨ
ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਕਝ ਬਹਤ ਹੀ ਆਮ ਪਰਸ਼ਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਜਵ਼ਾਬ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਣੋ ਕਕ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਕੰਨੀ ਦੇਰ ਬ਼ਾਅਦ ਲੱਛਣ

ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਹੜੇ ਲੱਛਣ਼ਾਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਿ ਧੋਣ ਤਕ ਤਸੀਂ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਅ ਲਈ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ਼ਾਰੇ ਪਤ਼ਾ ਲਗ਼ਾਓ।

ਤਸੀਂ ਫਲੂ ਨੂ ੰ ਕਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਹ਼ਾਨੂ ੰ ਅਤੇ ਤਹ਼ਾਡੇ ਪਕਰਵ਼ਾਰ ਨੂ ੰ ਬੀਮ਼ਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭ਼ਾਵੀ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਜੰਦਗੀਆਾਂ ਵੀ ਬਚ਼ਾ
ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਲ਼ਾਵ਼ਾ, ਤਸੀਂ ਹੇਠ਼ਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਤਰੀਕਕਆਾਂ ਨ਼ਾਲ ਫਲੂ ਨੂ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:








ਕਨਯਕਮਤ ਰੂਪ ਨ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋਣ਼ਾ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਟਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤਰੰਤ ਕੂ ੜੇ ਵ਼ਾਲੀ ਬ਼ਾਲਟੀ ਜ਼ਾਾਂ ਕੂ ੜੇ ਕਵੱਚ ਸੱਟ ਦੇਣ਼ਾ
ਖੰਘਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਾਂ ਕਛੱਕ਼ਾਾਂ ਮ਼ਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਮੂੰਹ ਨੂ ੰ ਕਮੀਜ ਦੀ ਬ਼ਾਾਂਹ ਤੇ ਰੱਖਣ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਬੀਮ਼ਾਰ ਹੋਵੋ ਤ਼ਾਾਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਹੱਿ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਚਹਰੇ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰੱਖਣ਼ਾ
ਆਮ ਛਹਣ ਵ਼ਾਲੇ ਖੇਤਰ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਵ਼ਾਈ ਨ਼ਾਲ ਰੋਗ਼ਾਣੂ ਆਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਰੱਖਣ਼ਾ, ਕਜਵੇਂ ਦਰਵ਼ਾਕਜਆਾਂ ਦੇ ਹੱਿੇ, ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ
ਆਪਣੇ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਨੂ ੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖ਼ਾਣ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਕਹਣ਼ਾ

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵੱਚ ਕੀ ਹੰਦ਼ਾ ਹੈ?
2019-20 ਦੇ ਸੀਜਨਲ ਕਤੰਨ ਸੰਯੋਜਕ ਅਤੇ ਚ਼ਾਰ ਸੰਯੋਜਕ ਵ਼ਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ:


A/ ਕਬਰਸਬੇਨ/02/2018 (H1N1)pdm09-ਕਜਹ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ



A/ ਕੈਂਸੱਸ/14//2017 (H3N2)-ਕਜਹ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ



B/ਕੋਲੋਰ਼ਾਡੋ/06/2017-ਕਜਹ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ (B/ਕਵਕਟੋਰੀਆ/2/87 ਕਲਕਨਏਜ)



B/ਫਕੇਟ/3073/2013-ਕਜਹ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ (ਬੀ/ਯ਼ਾਮ਼ਾਗ਼ਾਟ਼ਾ/16/88 ਕਲਕਨਏਜ) ਕਸਰਫ ਚ਼ਾਰ-ਸੰਯੋਜਕ ਟੀਕਕਆਾਂ ਕਵੱਚ

A/ ਕਬਰਸਬੇਨ ਅਤੇ A/ ਕੈਂਸੱਸ ਸਟਰ ੇਨਸ 2018/19 ਸੀਜਨ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਕਈ ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵ਼ਾਇਰਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣ਼ਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਟੀਕੇ ਰ਼ਾਹੀਂ ਕਦੱਤੇ ਜ਼ਾਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲ਼ਾਈਵ ਐਟੈਨਏਕਟਡ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਨੱਕ ਕਵੱਚ ਸਪਰੇ ਵ਼ਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ): ਲ਼ਾਈਵ ਐਟੈਨਏਕਟਡ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਐਲ ਏ ਆਈ ਵੀ (LAIV)
ਜ਼ਾਾਂ ਫਲੂ ਕਮਸਟ (Flumist®) ਵੀ ਕਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹੈ) ਇਸ 2019/20 ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਦੇ ਸੀਜਨ ਕਵੱਚ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ਾ।
ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ 2019/20 ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨ਼ਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:




ਕਤੰਨ ਸੰਯੋਜਕ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (TIIV)
o

Agriflu ® (Seqirus Canada)

o

Fluviral® (GlaxoSmithKline)

ਚ਼ਾਰ ਸੰਯੋਜਕ ਵ਼ਾਲੇ ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (QIIV)
o

Fluzone® Quadrivalent (Sanofi Pasteur Limited)

o

Flulaval® Tetra (GlaxoSmithKline)

ਇਸ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਸੀਜਨਲ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ImmunizeBC - ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ BCCDC: 2019/20 ਸੀਜਨਲ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ
ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਜ਼ਾਓ।

ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਫ਼ਾਰਮ਼ਾਕਸਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ਼ਾਕਸਸਟ ਨੂ ੰ ਪੱਛੋ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਤਹ਼ਾਨੂ ੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਯੋਗਤ਼ਾ
ਇਹ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ ਕਕ ਕੌਣ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਲਗਵ਼ਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, BCCDC: 2019/20 ਸੀਜਨਲ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (PDF 87KB) ਤੇ
ਜ਼ਾਓ।

ਆਾਂਡੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀਆਾਂ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਆਾਂਡੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀਆਾਂ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਸਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਾਾਂ ਨ਼ਾਲ ਸਰੱਕਖਅਤ ਰੂਪ ਨ਼ਾਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।

ਲ਼ਾਈਵ ਐਟੈਨਏਕਟਡ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਨੱਕ ਕਵੱਚ ਸਪਰੇ ਵ਼ਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ): ਲ਼ਾਈਵ ਐਟੈਨਏਕਟਡ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਕਜਸ ਨੂ ੰ ਐਲ
ਏ ਆਈ ਵੀ (LAIV) ਜ਼ਾਾਂ ਫਲੂ ਕਮਸਟ (Flumist®) ਵੀ ਕਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹੈ) ਇਸ 2019/20 ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਦੇ ਸੀਜਨ ਕਵੱਚ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗ਼ਾ।

ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ਼ਾਾਂ ਲਈ ਫਲੂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ
65 ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜਰਗ
ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਕਵੱਚ ਫਲੂ ਜੋਨ (Fluzone) ਉੱਚ-ਖਰ਼ਾਕ 65 ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜਰਗ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤ਼ਾ ਉੱਚ ਖਰ਼ਾਕ ਦ਼ਾ ਕਤੰਨ ਸੰਯੋਜਕ ਵ਼ਾਲ਼ਾ
ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਉੱਚ-ਖਰ਼ਾਕ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕ਼ਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪਰਭ਼ਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਵਨ਼ਾ ਹੈ। ਹ਼ਾਲ਼ਾਾਂਕਕ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਵੈਕਸੀਨ ਮਫ਼ਤ ਹੈ, ਫਲੂ ਜੋਨ (Fluzone) ਉੱਚ-ਖਰ਼ਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਕਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਲੈ ਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੋ, ਤ਼ਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵ਼ਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤੇ
ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਾਂ ਫ਼ਾਰਮੈਸੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫਲੂ ਜੋਨ (Fluzone) ਉੱਚ-ਖਰ਼ਾਕ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, BCCDC:
Fluzone® High-Dose ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਸਵ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਵ਼ਾਬ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤ਼ਾ - ਅਗਸਤ 2019 ਤੇ ਜ਼ਾਓ।

ਫੈਕਸਕਲਟੀਜ ਅਤੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਨ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕ਼ਾਕਮਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ਼ਾਾਂ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਵ਼ਾਾਂ ਲਈ
ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਰੱਕਖਆ ਲਈ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਰੋਕਿ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ
 ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕ਼ਾਮੇ
 ਕਨਯਕਮਤ ਕਵਜੀਟਰ
 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਕ਼ਾਮੇ
 ਜੋ ਲੋ ਕ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਜ਼ਾਾਂ ਲੰਮੀ-ਕਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਵ਼ਾਲੀਆਾਂ ਫੈਕਸਕਲਟੀਜ ਜ਼ਾਾਂ ਘਰ਼ਾਾਂ ਦੇ ਕਨਵ਼ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
 ਜੋ ਲੋ ਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਸਮੂਹ਼ਾਾਂ ਕਵਚਲੇ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਵੱਚ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਾਂ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀ
ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕ਼ਾਕਮਆਾਂ, ਕਵਜੀਟਰ਼ਾਾਂ, ਕ਼ਾਾਂਟਰੈਕਟਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਸੀਜਨ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਰੋਗੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਖੇਤਰ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ
ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਜ਼ਾਾਂ ਮ਼ਾਸਕ ਪਕਹਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ਼ਾਗ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕ਼ਾਕਮਆਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਰੋਕਿ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ
ਮਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਹੇਠ਼ਾਾਂ ਕਦੱਤੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਤਹ਼ਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕ਼ਾਮ਼ਾ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੰਦੇ ਹੋ ਕਕ
ਤਹ਼ਾਡੀ ਫੈਕਸਕਲਟੀ ਜ਼ਾਾਂ ਭੂ ਕਮਕ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਕਕਵੇਂ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਾਾਂ ਕਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪਰਵ਼ਾਈਜਰ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
NACI ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਕਕ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਢੱਕਵੀਂ ਇੰਨਐਕਕਟਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂ ਏਕਟਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (IIV) ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇ, ਨ਼ਾ ਕਕ LAIVs.

ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ


ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਰੋਕਿ਼ਾਮ ਨੀਤੀ



ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਕਨਯੰਤਰਣ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ: ਅਕਸਰ ਪੱਛੇ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸਵ਼ਾਲ – ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ



ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਕਨਯੰਤਰਣ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ: ਅਕਸਰ ਪੱਛੇ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸਵ਼ਾਲ – ਮ਼ਾਸਕਕੰਗ






ਕਵਜੀਟਰ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਕ਼ਾਾਂਟਰੈਕਟਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੇਵ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਵ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਪਰਬੰਧਕ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਸਵੈ-ਸੇਵਕ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਨੀਤੀ

ਮਰਗੀਆਾਂ ਦੇ ਕਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ H5N1 (Avian Influenza H5N1) (ਬਰਡ ਫਲੂ ) ਤੋਂ
ਪਰਭ਼ਾਕਵਤ ਹੋ ਜ਼ਾਾਂਦੇ ਹਨ
ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (H5N1), ਕਜਸਨੂ ੰ "ਬਰਡ ਫਲੂ " ਵੀ ਕਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਇਸਤੋਂ ਕਵਰਲੇ ਹੀ ਪਰਭ਼ਾਕਵਤ
ਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਜਨਲ ਫਲੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂ ਜੇ ਮਨੱਖ ਕਵੱਚ ਇਸਦ਼ਾ ਸੰਚ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੈ। NACI ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸੀਜਨਲ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛ਼ਾਾਂਟਣ ਦੇ ਕੰਮ਼ਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਭ਼ਾਕਵਤ ਮਰਗੀਆਾਂ ਦੇ ਕਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਿ ਏਜੰਸੀ ਆੱਫ ਕੈਨੇਡ਼ਾ (Public Health Agency of Canada) ਅਤੇ BCCDC ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤ਼ਾ ਲਈ H5N1 ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ
ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਿ ਏਜੰਸੀ ਆੱਫ ਕੈਨੇਡ਼ਾ: ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (H5N1): ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਅੱਪਡੇਟ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਸ਼ੇ
ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ )
ਫਲੂ ਬ਼ਾਰੇ, ਇਸਦੀ ਰੋਕਿ਼ਾਮ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ, ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਕਹੜੇ ਇਲ਼ਾਜ ਹਨ ਆਕਦ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ਼ਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ ।
 ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ: ਕਮਕਿਹ਼ਾਸ ਅਤੇ ਤੱਿ (HealthLinkBC ਫ਼ਾਈਲ #12b)

ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ
ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੰਦਰਸਤ ਰੱਖਣ, ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਜੰਦਗੀਆਾਂ ਬਚ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦ਼ਾ ਸਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰ ਭ਼ਾਵੀ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹੈ।
ਕਨਸ਼ਕਕਕਰਆ ਕੀਤ਼ਾ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਸਕਕਕਰਆ ਸਮਰੱਿ਼ਾ ਘਟ਼ਾਏ ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਬ਼ਾਰੇ ਭਰਮ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਤੱਿ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ
ਦੇ ਫ਼਼ਾਇਕਦਆਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ਼ਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਲੰਕ਼ਾਾਂ ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ।
 ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਬ਼ਾਰੇ ਤੱਿ (HealthLinkBC ਫ਼ਾਈਲ #12a)


ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ: ਕਮਕਿਹ਼ਾਸ ਅਤੇ ਤੱਿ (HealthLinkBC ਫ਼ਾਈਲ #12c)



ਇਨਐਕਟੀਵੇਕਟਡ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ ) ਟੀਕ਼ਾ (HealthLinkBC ਫ਼ਾਈਲ #12d)

ਕਨਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ
ਕਨਊਮੋਕੋਕਲ ਲ਼ਾਗ ਇੱਕ ਕੀਟ਼ਾਣੂ ਜ਼ਾਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦ਼ਾ ਹੰਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘ਼ਾਤਕ ਲ਼ਾਗ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ
 ਮੇਨਜ਼ਾਈਕਟਸ (ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬਖ਼ਾਰ), ਕਦਮ਼ਾਗ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵ਼ਾਲੀ ਪਰਤ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗ
 ਸੈਪਟੀਸੀਕਮਆ, ਖੂਨ ਦ਼ਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ
ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕਨਊਮੋਕੋਕਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਸਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ਼ਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਲੰਕ਼ਾਾਂ ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ।
 ਕਨਊਮੋਕੋਕਲ ਕੰਜਗੇਟ (ਪੀਸੀਵੀ 13) ਟੀਕ਼ਾ (HealthLinkBC ਫ਼ਾਈਲ #62a)
 ਕਨਊਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰ਼ਾਇਡ ਟੀਕ਼ਾ (HealthLinkBC ਫ਼ਾਈਲ #62b)

ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋਣ਼ਾ
ਹੱਿ ਧੋਣ਼ਾ ਖਦ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤੰਦਰਸਤ ਰੱਖਣ ਦ਼ਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹੈ। ਕਨਯਕਮਤ ਰੂਪ ਨ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋਣ ਨ਼ਾਲ ਫਲੂ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਕੀਟ਼ਾਣੂ ਆਾਂ
ਨੂ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ਼ਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ।


ਹੱਿ ਧੋਣ਼ਾ: ਕੀਟ਼ਾਣੂ ਆਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਕਵੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ (HealthLinkBC File #85)

ਉਪਯੋਗੀ ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ਼ਾਾਂ
ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾੱਰ ਕਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ
BCCDC ਸੰਚ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰ਼ਾਣੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ, ਕਨਵ਼ਾਰਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਸਹਤ ਜੋਖਮ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹਤ ਪਰਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਿ਼ਾਮ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਾਂ, ਅਤੇ ਕਨਦ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਇਲ਼ਾਜ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। BCCDC ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਅਿ਼ਾੱਕਰਟੀਜ ਨੂ ੰ ਕਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕਹਯੋਗ ਵੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ।



ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ
ਬੀ ਸੀ ਕਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ਼ਾਾਂ

ImmunizeBC
ImmunizeBC ਬੀ.ਸੀ. ਕਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ-ਕਨਵ਼ਾਰਕ ਬੀਮ਼ਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ ਨੂ ੰ ਘਟ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ImmunizeBC ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਪਕਰਵ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ
ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਵ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਪਕਰਵ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਲਈ ਟੀਕ਼ਾਕਰਣ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਨੂ ੰ ਵੱਧ ਅਸ਼ਾਨ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਟੂ ਲਸ
ਵੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਸੂਬੇ ਕਵੱਚ ਫਲੂ ਕਲੀਕਨਕ ਕਕੱਿੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਾਂ ਫਲੂ ਜ਼ਾਾਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ, ਹੇ ਠ਼ਾਾਂ
ਕਦੱਤੇ ਕਲੰਕ਼ਾਾਂ ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ।
 ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ
 ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ਼ਾਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱਛੇ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸਵ਼ਾਲ
 ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਕਲੀਕਨਕ ਲੋ ਕੇਟਰ

ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰ
ਕ਼ਾਰਨ਼ਾਾਂ, ਲੱਛਣ਼ਾਾਂ, ਜੋਖਮ਼ਾਾਂ, ਇਲ਼ਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਿ਼ਾਮ ਸਮੇਤ ਸੀਜਨਲ ਫਲੂ ਬ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਸਵ਼ਾਲ਼ਾਾਂ ਦੇ ਜਵ਼ਾਬ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰੋ।


ਫਲੂ (ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ)

ਕਪਛਲੀ ਵ਼ਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ: ਕਸਤੰਬਰ 2019
ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਹੈਲਿ ਫੀਚਰ ਕਵੱਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡ਼ਾ – ਇਕਮਊਨ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬ਼ਾਰੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਡਵ਼ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਜਸਦ਼ਾ ਮਲ਼ਾਾਂਕਣ 28 ਕਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂ ੰ
ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਬੀ ਸੀ ਕਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ਼ਾਾਂ, ਕਜਸਦ਼ਾ ਮਲ਼ਾਾਂਕਣ 27 ਕਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂ ੰ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ImmunizeBC - ਇਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ, ਕਜਸਦ਼ਾ
ਮਲ਼ਾਾਂਕਣ 28 ਕਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂ ੰ ਕੀਤ਼ਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

hYlQilMkbIsI PwielW dy hor iviSAW vwsqy, www.HealthLinkBC.ca/healthfiles qy jW Awpxy sQwnk pbilk hYlQ Xuint kol jwE[bI. sI.
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suxn vwilAW dI shwieqw vwsqy, 7-1-1 qy Pon kro[ bynqI krn qy 130 qoN v~D BwSwvW iv~c Anuvwd syvwvW auplbD hn[

