
Grypa atakuje co roku!
Jeśli masz 65 lat lub więcej, jesteś w ciąży lub należysz do jednej  
z grup ryzyka*, zachorowanie na grypę może mieć poważne 
konsekwencje. Czas najwyższy, aby się zaszczepić. Nie zwlekaj!

Ar you ready to 
Beat Flu
Nie daj się  
zaskoczyć grypie!
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O, nie! To ten 
straszny grypowy 

potwór!
Ale...Ha, ha, ha! 

Bezbronne 
dziecko!

O nieee! 
Szczepion-
kowa bry-

gada!

Ani siĘ wazŻ! Nie 
złapiesz mnie, bo 
zaszczepiłem siĘ 

na grypĘ!
Spadaj.
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czy mogę 
zaszczepić 
się Na grypę?

ZabeZpiecZ 
się!
Grypę powodują wirusy, które mogą się 
co roku zmieniać. Aby zapewnić sobie 
najlepszą ochronę, należy szczepić się 
co roku, najlepiej jesienią, czyli przed 
największym atakiem grypy. Szczepionka 
na grypę to jedyny sposób, aby 
zabezpieczyć się przed zachorowaniem 
na grypę i zarażaniem innych.

czym jest grypa?
Grypa to choroba wirusowa, która szybko się rozprzestrzenia. Atakuje co 
roku, a najwięcej zachorowań ma miejsce zimą. Objawy pojawiają się nagle 
i mogą być intensywne. Zwykle należą do nich: gorączka, dreszcze, bóle 
głowy, bóle mięśni, kaszel i ból gardła. Większość osób, które są w ogólnie 
dobrej formie, szybko zwalcza grypę, ale dla innych może ona mieć poważne 
konsekwencje, łącznie z pobytem w szpitalu. Co roku w Wielkiej Brytanii 
odnotowuje się zgony w wyniku grypy.

jak mogę się 
zaszczepić?
DOROŚLI: szczepionka na grypę ma 
postać zastrzyku i wykonuje się go w 
większości gabinetów lekarzy rodzinnych. 
Jest też dostępna w niektórych aptekach.
DZIECI: w przypadku dzieci w wieku 2 lat 
i starszych szczepionka ma zwykle postać 
aerozolu do nosa. Dwu- i trzylatki (wiek w dniu 
31 sierpnia) zostaną zaszczepione w gabinecie 
lekarza rodzinnego – wystarczy umówić się 
na wizytę. Jeśli Twoje dziecko chodzi do klasy 
zerowej lub klas I-III szkoły podstawowej, 
otrzymasz list z prośbą o zgodę na podanie 
szczepionki w formie aerozolu do nosa w szkole.
Dzieci z grup ryzyka w wieku od 6 miesięcy, 
które nie chodzą do klasy zerowej ani do klas 
I-III, powinny zostać zaszczepione w gabinecie
lekarza rodzinnego. Aerozol do nosa nie nadaje
się dla dzieci w wieku poniżej 2 lat, więc jeżeli
kwalifikują się one do szczepienia, otrzymają
szczepionkę w postaci zastrzyku.

W Walii szczepionka na 
grypę jest refundowana 
przez NHS dla osób*:
•  w wieku 65 lat lub starszych;
•  cierpiących na choroby przewlekłe, w

tym choroby układu oddechowego (np.
astmę umiarkowaną lub ciężką), serca,
nerek lub wątroby, cukrzycę, schorzenia
neurologiczne, udar (lub miniudar),
zaburzenia pracy śledziony;

•  o obniżonej odporności wskutek
choroby, przyjmowania leków lub terapii
przeciwnowotworowej;

•  chorobliwie otyłych (których BMI wynosi co
najmniej 40);

•  mieszkających w domu opieki.

Jest też bezpłatna dla: 
• kobiet w ciąży;
•  dzieci w wieku 2-3 lat;
•  dzieci z klas zerowych oraz klas I-III

szkół podstawowych;
• opiekunów (niepłatnych);
•  członków ochotniczej grupy pomocy

przedmedycznej;
•  osób działających w wolontariatach

udzielających pierwszej pomocy.
Pracownicy opieki zdrowotnej lub 
społecznej, którzy mają bezpośredni 
kontakt z pacjentami/petentami, powinni 
szczepić się na grypę co roku, aby chronić 
siebie i swoich bliskich. Jeżeli otrzymują 
wynagrodzenie, pracodawca powinien 
pokryć część kosztów szczepionki, a 
jeśli są wolontariuszami, mogą otrzymać 
szczepionkę bezpłatnie u lekarza 
rodzinnego lub w niektórych aptekach.

Wejdź na stronę www.beatflu.org lub zapytaj lekarza, 
pielęgniarkę albo farmaceutę.




