
تنتشر عدوى االنفلونزا كل عام!
 إذا كان عمرك 65 سنة أو أكثر، أو  إذا كنت حامل أو ضمن واحدة من “املجموعات العرضة للخطر*”، 

 فقد تصاب بحالة مرضية خطيرة إذا أصبت باإلنفلونزا. إذا لم حتصل على لقاح االنفلونزا حتى اآلن، 

فاحصل عليه في أقرب وقت. ال تدعه يفوتك!

Ar you ready to 
Beat Flu

هل أنت مستعد للتغلب 

على األنفلونزا؟
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 يا الهي - إنها علة 

اللعينة! االنفلونزا 
لكن…

هيه هيه!

طفل مسالم!

الااااااا!

طاقم اللقاح!

يا إلهي إنك غير كذلك!

 ال ميكنك التغلب علىَّ ألنني 

 حصلت على لقاح االنفلونزا 

اخلاص بي!

 اآلن 

تغلبوا عليه.

أمنزعج!

خذ!

هل ميكنني 

احلصول على 

لقاح األنفلونزا؟

احمي نفسك!
يسبب مرض االنفلونزا فيروسات ميكنها أن تتغير 

كل عام. وللحصول على أفضل حماية، فمن األهمية 

مبكان أن حتصل على لقاح االنفلونزا كل عام، 

ويكون مثالًيا في فصل اخلريف قبل أن تنتشر عدوى 

االنفلونزا. يعتبر لقاح االنفلونزا أفضل وسيلة للوقاية 

من االصابة أو انتشار االنفلونزا.

ما هي األنفلونزا؟
االنفلونزا عبارة عن مرض فيروسي ينتشر بسرعة. فهو ينتشر كل عام ونراه كثيًرا في فصل الشتاء. 

تبدأ األعراض فجأة وقد تكون شديدة - وعادة ما تشمل حمى وقشعريرة وصداع و آالم في 

العضالت وسعال والتهاب احللق. يصاب معظم الناس بنوبة االنفلونزا ويتعافون متاًما، ولكن بالنسبة 

لبعض الناس قد تكون خطيرة وحتتاج إلى عالج في املستشفى. ميوت كل عام أشخاص في 

اململكة املتحدة بسبب االنفلونزا.

كيف ميكنني 

احلصول على لقاح 

االنفلونزا اخلاص بي؟
للبالغني يكون لقاح االنفلونزا عبارة عن حقنة ويحصل 

عليها معظم الناس في عيادة املمارس العام. كما أنها 

متوفرة في بعض الصيدليات.

لألطفاملن 2 عمر سنتني فأكثر، عادة ما يكون اللقاح 

عبارة عن رذاذ أنفي. سوف يحصل األطفال من عمر 

سنتني أو ثالث سنوات )العمر في يوم 31 أغسطس( على 

اللقاح في عيادة املمارس العام، فقط قم باالتصال لتحديد  

إذا كان طفلك في املدرسة االبتدائية، أو في احلضانة، أو 

يبلغ من العمر سنة أو سنتني أو ثالث سنوات، فسوف 

تتلقى خطاب يطلب منك املوافقة، وميكنه بعد ذلك احلصول 

على لقاح رذاذ األنف في املدرسة. موعد الزيارة.

وينبغي أن يحصل األطفال الذين هم في “مجموعات عرضة 

للخطر” من عمر 6 أشهر وغير مسجلني في احلضانة، أو 

في السنوات الدراسية 1 أو 2 أو 3 على اللقاح في عيادة 

املمارس العام اخلاصة بهم. يعتبر رذاذ األنف غير مناسًبا 

لألطفال األقل من سنتني، وبالتالي فإن هؤالء األطفال 

مؤهلني للحصول على اللقاح عن طريق احلقن.

ُيقدم لقاح االنفلونزا مجاًنا ضمن 

 )nhS( اخلدمات الصحية الوطنية

في ويلز للفئات التالية*

•  الذين تتراوح أعمارهم بني 65 سنة وما فوق
•  املصابون بحاالت طبية مزمنة مبا في ذلك؛ 

مشكالت الصدر )متضمًنا مرض الربو املعتدل إلى 

احلاد(، أمراض القلب أو الكلى أو الكبد، أو 

مرض السكري، أو احلاالت العصبية أو السكتات 

الدماغية )أو السكتة الدماغية الصغرى( أو إذا 

كان الطحال ال يعمل بشكل صحيح.

•  الذين لديهم مناعة ضعيفة بسبب حالة صحية أو 
دواء أو عالج للسرطان

•  الذين يعانون من سمنة مفرطة )مؤشر كتلة اجلسم 
لديهم 40 أو أعلى(

•  الذين يعيشون في دار رعاية

كما أنه مجاني للفئات التالية

السيدات احلوامل  •

•  األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني أو 
ثالثة سنوات

•  األطفال الذين هم في احلضانة، بعمر سنة أو 
سنتني أو ثالثة سنوات في املدارس االبتدائية

مقدمو الرعاية )بدون أجر(  •

•  املستجيبون األوائل للمجتمع

•  األشخاص الذين يعملون في املنظمات الطوعية 
التي توفر إسعافات أولية مخطط لها

يجب أن يحصل العاملون في مجال الرعاية 

الصحية الذين يالمسون املريض/العميل مباشرة 

على لقاح األنفلونزا السنوي حلماية أنفسهم 

واألشخاص الذين يقدمون لهم الرعاية. وإذا كان 

هذا العمل بأجر، فإنه يجب أن يقدم لك صاحب 

عملك دعًما للحصول على اللقاح، أما إذا كان 

تطوعي، فسوف يكون اللقاح مجاًنا في عيادات 

املمارس العام أو في بعض الصيدليات املجتمعية. 

 تفضل بزيارة  www.curwchffliw.org أو اسأل طبيبك أو املمرضة أو الصيدلي.




