
Chř ipková sezóna ř ádí každý rok!
Pokud je vám 65 a více let, jste těhotná nebo patříte do některé z „rizikových 
skupin*“, může vám nákaza chřipkou přivodit vážné zdravotní problémy. Jestliže jste 
tak ještě neučinili, nechte se proti chřipce očkovat co nejdříve. Nepropásněte to!

Ar you ready to 
Beat Flu
Chystáte se  
porazit chr ̌ipku?
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Ale ne - to je 
ten otravný 

chřipkový bacil!
Ale…Heh heh! 

Bezbranné 
dítě!

Neeee! 
Očkovací 
komando!

Ne, na mě si 
nepřijdeš! Jsem 
očkovaný proti 

chřipce!
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Mohu se nechat 
oč kovat proti 
chř ipce?

Chran ̌te se!
Chřipku způsobují viry, které se 
mohou každý rok obměňovat. V 
zájmu zajištění co nejlepší ochrany 
je důležité se nechat naočkovat 
každý rok, ideálně pak na podzim 
před začátkem chřipkové sezóny. 
Očkování proti chřipce představuje 
nejlepší způsob, jak se ochránit před 
chycením nebo šířením chřipky.

Co je to vlastně chřipka?
Chřipka je velmi rychle se šířící virové onemocnění. Řádí každý rok, a to 
zejména v zimě. Příznaky se objevují znenadání a mohou být velmi vážné - 
obvykle mezi ně patří teplota, zimnice, bolest hlavy, svalů, kašel a bolest v 
krku. Většina lidí, kteří jsou v dobré kondici, se z chřipky se zotaví velmi brzy, 
ale pak jsou lidé, kteří mohou mít vážné zdravotní komplikace a je nutné je 
hospitalizovat. Ve Spojeném království každý rok někdo zemře na chřipku.

Jak se mohu 
nechat naoc ̌kovat 
proti chr ̌ipce?
DOSPĚLÝM se očkování aplikuje ve 
formě injekce, většinou u praktického lékaře. 
K dostání je i v některých lékárnách.
DĚTEM ve věku 2 let a starším se očkování 
obvykle podává ve formě nosního spreje. 2 a 
3leté děti (k 31. srpnu) mohou očkování získat 
u svého praktického lékaře, stačí se objednat. 
Chodí-li vaše dítě na základní školu, do přípravné 
třídy nebo 1., 2. nebo 3. ročníku, obdržíte dopis 
s žádostí o souhlas a dítě pak může očkování ve 
formě nosního spreje získat ve škole.
Děti z „rizikových skupin“ od 6 měsíců věku, 
které nechodí do přípravné třídy nebo 1., 2. či 3. 
ročníku, by se měly nechat naočkovat u svého 
praktického lékaře. Nosní sprej není vhodný pro 
děti do 2 let, takže těmto dětem se očkování 
podává ve formě injekce.

V rámci NHS ve Walesu se 
proti chřipce mohou nechat 
bezplatně očkovat lidé*
•  Ve věku 65 let a starší
•  S chronickými zdravotními problémy, mezi

které patří například hrudní problémy (od
mírného astma až po silné), onemocnění
srdce, ledvin nebo jater, cukrovka,
neurologická onemocnění, mozková
příhoda (nebo tranzitorní ischemická ataka)
nebo nedostatečná funkčnost sleziny.

•  Se sníženou obranyschopností v důsledku
onemocnění, léčby nebo léčby rakoviny

•  Trpící morbidní obezitou (BMI 40 a vyšší)
•  Žijící v pečovatelském ústavu

Očkování je zdarma i pro
• Těhotné ženy
•  Děti ve věku 2 nebo 3 let
•  Děti v přípravné třídě nebo v 1., 2. a 3.

ročníku na základní škole
• Opatrovníky (neplacené)
•  Zásahové pracovníky
•  Lidi pracující v dobrovolnických

organizacích poskytujících plánovanou
první pomoc

Pracovníci zdravotní a sociální péče, 
kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty / 
klienty, by se měli nechat očkovat každý 
rok, aby chránili sebe i lidi, o které pečují. 
Jde-li o placené zaměstnání, očkování 
by vám měl uhradit zaměstnavatel. V 
rámci dobrovolnické činnosti můžete 
očkování získat u svého obvodního 
lékaře nebo v některém z komunitních 
zdravotnických zařízení.

Navštivte stránky www.beatflu.org se zeptejte svého 
lékaře, sestry či lékárníka.




