
آنفوالنزا يا “فلو” هر سال شایع می شود!
اگر سن شما باالی 65 سال است، باردار هستید، یا جزو یکی از “گروه های پرخطر*” می باشید، در 

صورت ابتال به آنفوالنزا شدیداً بیمار خواهید شد. اگر هنوز واکسن آنفوالنزای خود را دریافت نکرده اید، 

سریعًا برای دریافت آن اقدام کنید. فراموش نکنید!

Ar you ready to 
Beat Flu

آیا آماده مقابله با 

آنفوالنزا هستید؟

W
G3

00
9 

  1
0.

16

f www.Curwchffliw.org T

 اوه نه - ویروس 

بدذات آنفوالنزا!
اما…

هه هه!

یک بچه بی دفاع!

نههه!

گروه واکسن!

اوه نه، تو منی تونی!

 منی تونی به من آسیب 

 بزنی چون واکسن 

آنفوالنزا زدم!

 حاال 

برو.

آخ!

بوم!

آیا می توامن 

واکسن آنفوالنزا 

دریافت کنم؟

 از خود 

محافظت کنید!
آنفوالنزا بر اثر ویروس هائی ایجاد می شود که می توانند 

هر سال عوض شوند. برای ایجاد بهترین محافظت 

ممکن، خیلی مهم است که هر سال و ترجیحًا در 

فصل پاییز قبل از اینکه آنفوالنزا شایع شود، واکسن 

آنفوالنزا را دریافت کنید. واکسن آنفوالنزا بهترین راه 

برای محافظت در برابر آنفوالنزا یا انتشار آن است.

آنفوالنزا چیست؟
آنفوالنزا یک بیماری ویروسی است که خیلی سریع منتشر می شود. این بیماری هر سال وشایع می 

شود و در طول زمستان بیشتر شاهد بروز آن هستیم. عالئم بیماری به یکباره پدیدار شده و می توانند 

بسیار شدید باشند - عالئم معمواًل شامل تب، لرز، سردرد و دردهای عضالنی، سرفه و گلودرد است. 

آنفوالنزا در بیشتر افراد تندرست بدون مشکل خاصی بهبود می یابد، اما این بیماری برای بعضی می 

تواند وخیم بوده و شاید نیاز به معاجلات بیمارستانی پیدا کنند. هر سال تعدادی بر اثر ابتال به 

آنفوالنزا در بریتانیا جان خود را از دست می دهند.

چگونه می توامن واکسن 

آنفوالنزا دریافت کنم؟
برای بزرگساالن واکسن آنفوالنزا بصورت تزریقی 

 (GP) است و اکثر مردم آنرا در مطب پزشک عمومی

خود دریافت خواهند کرد. در برخی داروخانه ها نیز 

عرضه می شود.

برای کودکان 2 ساله یا بزرگتر واکسن معموالً بصورت 

یک اسپری بینی داده می شود. کودکان 2 و 3 ساله )سن 

در 31 آگوست( آنرا در مطب پزشک عمومی (GP) خود 

دریافت می کنند، کافی برای تعیین قرار مالقات به آنها تلفن 

کنید. اگر فرزند شما در آمادگی یا کالس 1، 2 و یا 3 

دبستان است، یک نامه دریافت خواهید کرد که در آن از 

شما اجازه دادن واکسن به فرزندتان در مدرسه با اسپری 

بینی درخواست می شود.

کودکان “گروه های پرخطر” از سنین 6 ماهگی به بعد که 

در کالس آمادگی، یا کالس 1، 2 یا 3 مدرسه نیستند، باید 

واکسن را در مطب پزشک عمومی (GP) خود دریافت کنند. 

اسپری بینی برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست، پس 

در نتیجه واکسن برای این کودکان واجد شرایط بصورت 

تزریقی داده خواهد شد.

واکسن آنفوالنزا در ویلز برای افراد 

زیر از طریق nhS به رایگان عرضه 

می گردد*

•  سن 65 یا باالتر
•  مبتال به عوارض حاد پزشکی شامل؛ مشکالت 

 قفسه سینه )شامل آسم خفیف تا شدید(، 

بیماری های قلبی، کلیوی یا کبدی، دیابت، 

عوارض عصبی، سکته مغزی )یا سکته خفیف(، 

یا نارسائی طحال

•  ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن بر اثر عوارض 
بهداشتی، مصرف دارو یا معاجلات سرطان

 •  اضافه وزن بسیار باال )شاخص توده بدن 
BMI معادل 40 یا بیشتر(

•  زندگی در آسایشگاه ها

 برای افراد زیر نیز رایگان 

می باشد

خامن های باردار  •

•  کودکان 2 یا 3 ساله

 •  کودکان در کالس های آمادگی، سال 1، 
2 یا 3 دبستان

مراقبت کننده ها )بدون دستمزد(  •

نیروهای امدادی  •

•  افرادی که در سازمان های داوطلبی کار می 
کنند و کمک های اولیه برنامه ریزی شده 

ارائه می منایند

کادر بهداشتی و درمانی و مددکاران اجتماعی 

که متاس مستقیم با بیماران/مراجعین دارند 

باید برای محافظت از خود و افرادی که حتت 

مراقبت آنها هستند، ساالنه واکسن آنفوالنزا 

دریافت منایند. اگر این یک شغل دارای دستمزد 

است، کارفرمای شما باید برای دریافت واکسن 

کمک تان کند، اگر کار بصورت داوطلبی است، 

واکسن در مطب پزشک عمومی (GP) یا برخی 

داروخانه های محلی به رایگان عرضه می شود.

به www.curwchffliw.org مراجعه کرده و یا از پزشک، پرستار یا داروساز خود سؤال کنید.




