
How is hepatitis C  
different from  
hepatitis A and B?
There is a vaccine for hepatitis A 
and B but not for hepatitis C.

Hepatitis A is transmitted when people 
ingest fecal matter usually through 
contaminated water, drinks or food. There 
is no treatment for hepatitis A but the 
infection usually clears on its own and 
the body becomes immune to the virus.

Hepatitis B can be spread when the 
blood, semen or vaginal fluid of a person 
who has the virus comes in contact 
with the blood of another person. For 
example, the virus can be passed 
during unprotected sex or to a baby 
during childbirth.. It is one of the most 
widespread diseases and spreads easily 
from person to person. Most people who 
get hepatitis B clear the virus on their 
own and their body becomes immune 
to the virus. Some experience a chronic 
infection. Treatment can help slow down 
and manage the virus, but will not clear it.

Vaccines to protect against hepatitis A  
and B are widely available in Canada. 
Ask your doctor or healthcare 
provider about getting vaccinated. 
Many people in Ontario can 
receive this vaccination for free.

About the liver 

The liver is on the right side of your 

body, under the ribs. It is the largest 

internal organ in your body.

The liver is very important because it:

• filters chemicals and 

other substances 

that enter the body 

• helps digestion 

• helps the production 

of your blood and 

many proteins

The liver is very tough 

and can usually heal 

itself. Still, viruses, 

alcohol, chemicals, 

and some medicines 

and street drugs 

can permanently 

damage your liver 

over time and affect 

its ability to function.

Protecting your liver 

is important…you 

cannot live without it!

Why is hepatitis C  

information important to 

immigrants in Canada?

In Canada, 20% of hepatitis C cases are 

among immigrants. Hepatitis C is more 

common among immigrants than among 

Canada’s general population. You may 

have the virus and not know it because: 

• Few people know about the 

risks for hepatitis C infection. 

Worldwide, 40% of hepatitis C 

cases are the result of unsafe 

medical practices, including transfusions of contaminated blood, and shared needles and other equipment for substance use. 
• Immigrants entering Canada are not required to be tested for any kind of hepatitis. People are routinely tested for syphilis, HIV and tuberculosis but not for hepatitis A, B or C. 
• Most people with hepatitis C do not experience any symptoms. They may not find out they are sick until they have liver damage or even liver cancer. 
• Immigrants face barriers to healthcare and testing. New immigrants wait for three months in Ontario for their Ontario Health Insurance Plan (OHIP). Immigrants in Canada access the healthcare system less and often face cultural and linguistic barriers to services and information. 
• Health is often hard to prioritize for people new to Canada. Many things can take priority over health while building a new life. Stress can affect a person’s substance use, diet and overall health. It can take years to find a family doctor and many people access healthcare only in an emergency. 

Getting tested and diagnosed early can lead to better health and peace of mind. 

Hepatitis C is spread 
through blood-to-blood  
contact
Hepatitis C is spread when the blood 
of someone carrying the virus gets into 
the bloodstream of another person. This 
usually happens through breaks in the 
skin or breaks in the soft lining of the 
nose, mouth or anus. Hepatitis C  
is a strong virus and can live outside 
of the body for many days. Dried 
blood can also pass the virus.

These are some of the ways hepatitis C  
can get inside your body:

• Unsafe medical practices such as 
surgeries, blood transfusions and 
vaccinations reusing equipment 
that is not sterilized (is not clean). 

• Blood transfusions done in Canada 
before 1992, which were high-risk 
because routine blood screening 

for the virus did not begin until 
that year. Transfusions are a risk if blood is not screened. If you had 
a transfusion before coming to 
Canada, you might have received blood that was not screened.

• Shared needles and equipment used for preparing and injecting 
medicines and drugs, which can 
have blood on them—sometimes tiny amounts that you can’t see. 
Sharing equipment even one time is high-risk. The glass pipes, straws or money people use to inhale or 
snort drugs can carry blood from cracked lips or tiny nosebleeds.

• Shared tattoo, body-piercing or acupuncture equipment. The ink, needles and equipment can carry blood and transmit hepatitis C if 
unsterilized equipment is reused.

• Shared or borrowed personal 
items like razors, toothbrushes or nail clippers that might have blood on them can transmit hepatitis C. Public barbers, for example, might reuse razors that have not been sterilized. 

• Unprotected sex where blood 
could be present (for example, 
during menstruation, rough sex or anal sex) and transmit the virus.  

• During pregnancy or childbirth. The risk of a pregnant person 
with hepatitis C passing the virus 
to their child during pregnancy 
or childbirth is very low. There 
is no risk of passing hepatitis C 
during breastfeeding as long as the nipples are not cracked or bleeding.

Get tested. 

Testing is the only way to find out 

if you have hepatitis C. It takes two 

tests to know if you have hepatitis C.

The first test: hepatitis C 
antibody testing 

The test looks for antibodies that 

your body would create in your blood 

after being exposed to the virus. 

After being exposed to the virus, 

your body can take six weeks to 

six months to produce enough 

antibodies to show up in a test.  

Even if a person clears a virus on their 

own or through treatment, there will 

always be antibodies in the blood. The 

presence of antibodies alone does not 

mean that a person can pass hepatitis C 

on to someone else. A second test is 

needed to look for the virus in the blood.

The second test: Virus testing 

This test (called a PCR test, a viral 

load test or an RNA test) checks for 

active hepatitis C infection. A negative 

result means that a person does 

not have hepatitis C. A positive test 

result means that a person has the 

virus and can pass it on to others.

Speak to someone 
about hepatitis C

Outside of Ontario contact your 

local settlement organization 

or healthcare provider.

The Information Line at 
Toronto Public Health

This is an Ontario-wide information 

line where counsellors speak Hindi, 

Punjabi, Urdu, Tagalog, Mandarin, 

Cantonese and many more languages. 

When you call, you may be given a 
specific time to talk to a counsellor 
in your preferred language.  

They offer free and anonymous 
counselling about hepatitis, HIV and 
sexual health.  They can also refer you 
to a clinic in Ontario to get tested.

Call toll-free in Ontario: 1-800-668-2437

Monday – Friday: 
10:00am – 10:30pm

Saturday and Sunday: 
11:00am – 3:00pm

Get more 
information
Go to: yourlanguage.hepcinfo.ca  

Remember:

• Hepatitis C affects the liver. It is 
spread through different kinds 
of blood-to-blood contact. 

• You can have hepatitis C for 
many years without symptoms, 
even though the virus is 
damaging your liver. 

• The only way to know you have 
hepatitis C is to get tested. There 
is treatment for hepatitis C. Many 
people finish treatment and are 
able to get rid of the virus. 

What you  

should know  

about 

hepatitis C
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ENGLISH What is hepatitis C?

Hepatitis C is a liver disease 

caused by the hepatitis C virus. 

There are different hepatitis viruses that 

can affect the liver: hepatitis A, B and C. 

This pamphlet is about hepatitis C.

You can get hepatitis C when the 

blood of a person who has the virus 

gets into your bloodstream. The virus 

can then infect and damage your liver, 

an organ you need to stay healthy. 

There is no vaccine for hepatitis C. 

A few people who get the virus clear it 

(get rid of it) on their own within the first 

six months of infection, but most people 

develop a chronic, or long-term, infection. 

But there is treatment that can cure 

the virus. Once the virus is cured, you 

can’t pass it on to other people. You can, 

however, get re-infected with hepatitis C. 

The hepatitis C virus

The Liver within  
the body

Stages of liver damage
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 آپ کو ہیپاٹئٹس 

سی کے بارے 

میں کیا معلوم 

ھونا چاہیے؟ 

 اور انگلش میں

اردو

ک رہنامئی کتابچہ
ہیپاٹئٹس سی کیا ہے؟ ای

ہیپاٹئٹس سی ایک جگر کی بیامری ہے جو ہیپاٹئٹس سی 

وائرس کی وجہ سے ھوتی ہے-

ہیپاٹئٹس وائرس کئ اقسام کے ھوتے ہیں مثال ہیپاٹئٹس 

اے، بی اور سی جو کہ جگر کو متاثر کرسکتے ہیں- تاہم 

یہ کتابچہ ہیپاٹئٹس سی کے بارے میں ہے- 

آپ کو ہیپاٹئٹس سی کی بیامری اس صورت میں لگ سکتی 

ہے جب کسی ایسے شخص کا خون آپ کے دوران خون 

میں آ جاۓ جو اس وائرس سے متاثرہ ھو-اس طرح یہ 

وائرس آپ کے جگر کو نقصان پہنچا سکتا ھے- جگر ایک 

ایسا عضو ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت رضوری 
ھے-

ہیپاٹئٹس سی سے بچاؤ کا کوئی ٹیکا نہیں- اس وائرس سے 

متاثرہ کچھ لوگ وائرس لگنے کے چھ مہینے کے اندر اندر 

خود بخود اس انفیکشن سے نجات حاصل کر لیتے ہیں-

تاہم زیادہ تر افراد میں یہ ایک دامئی اور طویل املدتی 

انفیکشن میں بدل جاتی ھے- 

 لیکن ہیپاٹئٹس سی کا عالج موجود ہے جو کہ جسم کو 

وائرس سے نجات دال سکتا ہے-جب ایک بار وائرس کا 

خامتہ ھو جاۓ تو پھر دورسوں کو آپ سے وائرس نہیں 

لگ سکتا- تاہم اگراحتیاط نہ کی جاۓ تو آپ کو یہ 

وائرس دوبارہ لگ سکتا ہے-

ہیپاٹئٹس سی کا وائرس

کچھ جگر کے بارے میں

جگرآپ کے جسم میں پسلیوں کے نیچے دائیں جانب 

ھوتا ہے – یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا اندرونی عضو 

ہے- جگر کی اہمیت یہ ہے کہ یہ:

- جسم میں داخل ہونے والے کیمیائی اور دیگر مادوں کو 

چھانتا ہے-

- ہاضمے میں مدد دیتا ہے-

- خون اور کئی لحمیات کے پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے-

جگرایک بہت مضبوط عضو ہے جو کہ اپنے آپ کو خود 

ٹھیک کرنے کی صیالحیت رکھتا ہے- اس کے باوجود 

وائرسز، رشاب، کیمیائی مادے اور منشیات آپ کے جگر 

کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے جگر کے کام کرنے 

کی صیالحیت کو متاثر کر سکتے ہیں-

جگر کی حفاظت رضوری ہے کیونکہ آپ اس کے بغیر 

زندہ نہیں رہ سکتے!

ہیپاٹئٹس سی کی معلومات کینیڈا میں 

رہنے والے ایمیگرنٹس کے لیے کیوں 

رضوری ہیں؟

کینیڈا میں ہیپاٹئٹس سی کے 20 فیصد واقعات ایمیگرنٹس 

میں ھوتے ہیں- ہیپاٹئٹس سی مقامی کینیڈینز کی نسبت 

ایمیگرنٹس میں زیادہ پایا جاتا ہے- ھو سکتا ہے کہ آپ 

میں یہ وائرس موجود ھو اور آپ کو اس کا علم نہ ھو 
کیونکہ:

کچھ ہی لوگوں کو ہیپاٹئٹس سی کے خطرات کا علم ہے۔ 

دنیا بھر میں ہیپاٹئٹس سی کے 30 فیصد واقعات غیر 

محفوظ طبی عمل کی وجہ سے ھوتے ہیں، جس میں 

وائرس زدہ خون کی منتقلی، مشرتکہ رسنجوں اور منشیات 

کے لیے استعامل ہونے واال سامان بھی شامل ہے-

لوگ کینیڈا منتقل ھونا چاہتے کسی بھی ہیپاٹئٹس کا ٹسٹ نہیں ھوتا- جو کینیڈا میں داخل ھونے والے ایمیگرنٹس کا 
ہیں ان کا آتشک، ایچ آئی وی 
اور ٹی بی کے ٹسٹ تو ھوتے 
ہیں مگر ہیپاٹئٹس اے، بی اور 

سی کے نہیں-

اکرث ہیپاٹئٹس سی کی کوئی 
عالمات نہیں ھوتیں- اکرث 

ہیپاٹئٹس سی سے متاثرہ لوگ 
کسی قسم کی عالمات ظاہر نہیں 
کرتے-بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ 

انہیں اس وقت اس کا علم ھو کہ 
وہ بیامر ہیں جب ان کے جگر کو 
نقصان پہنچ چکا ھو یا پھر جگر 

کے کینرس کا آغازھو چکا ھو-

ایمیگرنٹس کو صحت کی 
سہولیات حاصل کرنے اور ٹسٹ 
کروانے میں روکاوٹوں کا سامنا 

کرنا پڑتاہے- کینیڈا میں آنے والے 
نۓ ایمیگرنٹس نظام صحت کا کم 
استعامل کرتے ہیں اور معلومات 
اور سہولیات کے حصول میں انہیں اکرث ثقافتی اور 

لسانی روکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے-
اکرث لوگ رصف کسی ہنگامی صورت حال میں ھی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور منشیات کے استعامل پر اثر انداز ھو سکتا ہے- فیملی ہیں- نئی زندگی کا دباوء آپ کی صحت، خوراک اور ھوں تو کئ اور چیزیں صحت پر ترجیح لے سکتی نہیں ھوتی- جب آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے اکرث کینیڈا میں آنے والے نۓ افراد کی ترجیح صحت 

نظام صحت کا استعامل کرتے ہیں-
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ہیپاٹئٹس سی خون سے خون کے جسم کے اندر جگر
رابطہ کے نتیجے میں پھیلتا ہے 

ہیپاٹئٹس سی اس وقت پھیلتا ہے جب کسی وائرس زدہ 
شخص کا خون کسی دورسے شخص کے دوران خون میں 

چال جاۓ- یہ عام طور پر پھٹی ہوئی جلد اور ناک، منہ 
اور مقعد کی پھٹی ھوئی نرم باریک جھلیوں کے ذریعے 
ہوتا ہے- ہیپاٹئٹس سی کا وائرس کافی توانا ھوتا ہے اور 

جسم سے باہر کئ دن تک رہ سکتا ہے-اس لیے یہ وائرس 
خشک خون کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتا ہے-

یہ وہ کچھ طریقے ہیں جن سے یہ وائرس آپ کو لگ 
سکتا ہے-

غیر محفظ طبی عمل- جیسے کہ آپریشن، خون کی 
منتقلی، ٹیکے لگانے کا سامان جو جراثیم سے پاک نہ ھو-

خون کی منتقلی- اگر آپ نے 1992 سے پہلے کینیڈا 
میں کبھی خون لگوایا ھو تو بھی خطرہ کافی زیادہ ھو 
سکتا ہے کیونکہ 1992 سے پہلے خون کی معمول کی 

چھان بین میں اس وائرس کی چھان بین شامل نہیں تھی- 
اگر خون کی مکمل چھان بین نہ کی جاۓ تو خون کی 
منتقلی خطرے کا باعث ھو سکتی ہے - اگر کینیڈا آنے 
سے پہلے آپ نے کبھی خون لگوایا ہے تو ممکن ہے کہ 

اس کی مکمل چھان بین نہ کی گئ ھو-

جگر کے نقصان کے 

مختلف درجات
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مشرتکہ رسنجوں اور دیگر سامان سے جو ادویات اور 
منشیات بنانے اور لگانے کے لیے استعامل کیا گیا ھو 

اور اس پر خون موجود ھو بعض اوقات خون کی مقدار 
اتنی کم ھو سکتی ہے کہ آپ کو نظر بھی نہ آۓ-اسی 
طرح منشیات کے لیے استعامل ھونے واال سامان شیشے 
کےپائپ، نلییاں، یا پھر کرنسی نوٹ جو لوگ منشیات کو 

سانس یا ناک کے ذریعے کھیچنے میں استعامل کرتے 
ہیں ان پر بھی خون موجود ھو سکتا ہے جس کی وجہ 

کوئی ناک سے آنے والے خون کے قطرے یا پھٹا ھوا 
ھونٹ ھو سکتے ہیں-

ٹیٹو بنانے، جسم چھیدنے یا آکیپنکچر کا سامان- 
سیاہی، سویاں یا پھر دیگر سامان اگر جراثیم سے پاک 

کیے بغیر دوبارہ استعامل کیا جاۓ تو اس پر بھی خون 
موجود ھو سکتا ہے جس سے ہیپاٹئٹس سی کی منتقلی 

کا خطرہ ھوتا ہے-

ذاتی سامان کا مشرتکہ استعامل مثال کے طور پر اسرتا، 
ریزر، دانت صاف کرنے کا برش یا ناخن کاٹنے کے آالت 

پر بھی اگر خون موجود ھو تو وہ ہیپاٹئٹس سی کی 
منتقلی کا باعث بن سکتے ہیں-اسی طرح اس بات کا 
بھی امکان ہے کہ نائی کی دوکان میں استعامل ہونے 

واال سامان بھی جراثیم سے پاک نہ کیا گیا ھو-

غیر محفوظ جنسی عمل جس میں خون موجود ھو- 
مثال کے طور پر حیض کے دوران جنسی عمل، تشدد 

آمیز جنسی عمل یا مقعد میں کیے جانے والے جنسی 
عمل کے دوران وائرس منتقل ھو سکتا ہے-

 حمل یا دوران پیدائش- حمل یا دوران پیدائش بچے کو
 ہیپاٹئٹس سی کی منتقلی کے بہت ہی کم امکان ھوتے

 ہیں- چھاتی سے دودھ پالنے کے عمل میں بھی
 وائرس کی منتقلی کا کوئی امکان نہیں ھوتا سواۓ

 اس کے کہ چھاتی پر کوئی زخم ھو یا جلد پھٹی
ھوئی ھو-

ٹسٹ کروائیں- 

رصف ٹسٹ کروا کر ھی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو 

ہیپاٹئٹس سی ہے یا نہیں-

 ہیپاٹئٹس سی کا پتہ چالنے کے لیۓ دو ٹسٹ کروانے 
پڑتے ہیں 

پہال ٹسٹ- ہیپاٹئٹس سی اینٹی باڈی ٹسٹ 

یہ ٹسٹ خون میں اینٹی باڈیز کو تالش کرتا ہے جو جسم 

میں اس وائرس کا سامنا کرنے کے نتیجے میں پیدا ھوتی 

ہیں- وائرس کا سامنا کرنے کے بعد جسم کو اتنی اینٹی 

باڈیز پیدا کرنے میں جو ٹسٹ میں نظر آ سکیں چھ ہفتے 

سے چھ مہینے کا عرصہ لگ سکتا ہے - اگر کوئی شخص 

اپنے آپ یا عالج کے نتیجہ میں وائرس سے چھٹکارا حاصل 

کر بھی لیتا ہے تو بھی خون میں یہ اینٹی باڈیز ہمیشہ 

موجود رہیں گی- جسم میں اینٹی باڈیز کی موجودگی 

کا ھرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص آگے وائرس 

منتقل کر سکتا ہے- یہ جاننے کہ لیے کہ خون میں وائرس 

موجود ہے یا نہیں ایک دورسا ٹسٹ درکار ھوتا ہے-

دورسا ٹسٹ – وائرس کا پتہ لگانے کا ٹسٹ

یہ ٹسٹ پی سی آر ٹسٹ، وائرس کی مقدار کا ٹسٹ یا پھر 

آر این اے ٹسٹ کہالتا ہے- یہ ٹسٹ فعال )ایکٹو( وائرس 

کی موجودگی کا پتہ چالتا ہے-اس ٹسٹ کے نتائج منفی 

ھونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیپاٹئٹس سی نہیں ہے- اگر 

اس ٹسٹ کے نتائج مثبت آئیں تو اس کا مطلب ہے اس 

شخص میں وائرس موجود ہے اور وہ اسے آگے منتقل کر 
سکتا ہے-

کسی سے ہیپاٹئٹس سی کے بارے میں 
بات کریں

 اونٹاریو سے باھررہنے والے افراد  اپنی مقامی آبادکار

 )سٹلمنٹ( یا صحت کی سہولیات مہیا کرنے والی تنظیم
سے رابطہ کریں

پبلک ہیلتھ            کی معلوماتی ٹیلیفون الئن

یہ معلوماتی ٹیلیفون الئن متام صوبے کے لیے ہے اور یہاں 

کام کرنے والے افراد ہندی، پنجابی، اردو، تگالک، مینڈرین، 

کینٹونیز اور کئ دیگر زبانوں میں معلومات فراہم کر 

سکتے ہیں- جب آپ یہاں پر رابطہ کریں تو ممکن 

ہے کہ آپ کو اپنی زبان میں معلومات حاصل 

، کیٹی )کینیڈین ایڈز ٹریٹمنٹ انفرمیشن ایکسچینج( متام حقوق محفوظ ہیں-2012 © متام طبی تصویری خاکے انڈریا زارینی
ATI-70122 : کیٹی کے آڈرنگ سنٹر سے یہ کتابچہ منگوانےکا منرب

 مالی معاونت اونٹاریو منسٹری آف ہیلتھ اینڈ ال نگ ٹرم کیر

کرنے کے لیے کوئی خاص وقت دیا جاۓ جب اس زبان میں 
معلومات فراہم کرنے واال عملہ موجود ھو-

یہ لوگ ہیپاٹئٹس، ایچ-آئی-وی اورجنسی صحت کے متعلق 
مفت اور بغیر نام جانے معلومات فراہم کرتے ہیں - یہ آپ 
کو کسی ایسے کلینک کا پتہ بھی دے سکتے جہاں آپ اپنا 

ٹسٹ کروا سکیں-

 اونٹیریو سے مفت کال کے لیے: 1-800-668-2437
پیر سے جمعہ کے دن : صبح 10:00 بجے سے رات 10:30 

بجے تک 

ہفتہ اور اتوار: صبح 11:00 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک

مزید معلومات کے لیے

yourlanguage.hepcinfo.ca آپ 
 اس ویب سائٹ پر جائیں-

یاد رکھیں: 

- ہیپاٹئٹس سی جگر کو متاثر کرتا ہے 
اور یہ مختلف طریقوں سے خون کے 

خون سے رابطہ کے نتیجہ میں پھیلتا ہے--

 - ممکن ہے کہ آپ کو کئ سال پہلے وائرس لگ چکا ھو 
اور وہ آپ کے جگر کو تباہ بھی کر رہا ھو مگر بظاہر کوئی 

عالمات نہ ھوں-

- آپ رصف ٹسٹ کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں کہ آپ کو 
ہیپاٹئٹس سی ہے یا نہیں- ہیپاٹئٹس سی کا عالج موجود ہے- 
اور بہت لوگ عالج کے ذریعے وائرس سے نجات حاصل کر 

لیتے ہیں-

ہیپاٹئٹس سی کا ٹسٹ کروائیں

 ہیپاٹئٹس سی کس طرح ہیپاٹئٹس اے 
اور بی سے مختلف ہے؟

  ہیپاٹئٹس اے اور بی کے حفاظتی ٹیکے موجود ھیں لیکن
ہیپاٹئٹس سی کا نہیں-

ہیپاٹئٹس اے اس وقت لگتی ہے جب فضالتی مواد آلودہ 
پانی، خوراک یا دیگر مرشوبات کے ذریعے نگل لیا جاۓ- 
ہیپاٹئٹس اے کا کوئی عالج نہیں - عام طور پر یہ بیامری 

خود بخود دور ھو جاتی ہے اور جسم آیندہ کے لیے 
بیامری سے محفوظ ھو جاتا ھے-

ہیپاٹئٹس بی اس وقت پھیلتی ہے جب کسی ایسے شخص 
کا خون یا جنسی عمل میں پیدا ھونے والی رطوبتیں، 

جسے وائرس لگ چکا ھو دورسے شخص کے خون سے 
رابطے میں آ جاۓ- مثال کے طور پر وائرس غیر محفوظ 
جنسی عمل )کونڈم کے بغیر( کے ذریعے منتقل ہو سکتا 

ہے یا پھر دوران پیدائش بچے کو لگ سکتا ہے- یہ دنیا 
میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیامری ہے اور آسانی 
سے ایک شخص سے دورسے کو لگ جاتی ہے- زیادہ تر 

افراد جنہیں ہیپاٹئٹس بی وائرس لگ جاۓ خود بخود اس 
سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور آیندہ کے لیے بیامری 

سے محفوظ ھو جاتے ہیں- کچھ لوگوں کو دامئی انفیکشن 
ھو جاتی ہے جس پر عالج کے ذریعے قابو تو پایا جاسکتا 

ہے لیکن اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا-

ہیپاٹئٹس اے اور بی کے حفاظتی ٹیکے کینیڈا میں بڑے 
پیامنے پر میرس ہیں- آپ اپنے ڈاکٹر یا نرس سے ٹیکا 

لگوانے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں- اونٹیریو میں 
رہنے والے کافی افراد یہ ٹیکا مفت لگوا سکتے ہیں-

رابطہ: 
yourlanguage.hepcinfo.ca 
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