
انفلوئنزا، یا "فلو"، ہر سال پھیلتا ہے!
اگر آپ کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہو، آپ حاملہ ہوں، یا اگر  آپ کسی"خطرے کی زد والے 

 گروپس٭" میں ہوں تو فلو ہونے کی صورت میں آپ شدید بیمار پڑ سکتے ہیں/سکتی ہیں۔ 

اگر آپ نے اب تک اپنے فلو کا ٹیکہ نہیں لگوایا ہے تو فوراً لگوا لیں۔ کوتاہی نہ کریں!

Ar you ready to 
Beat Flu

کیا آپ فلو کو مات 

دینے کے لئے تیار ہیں؟
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 ارے نہیں - یہ تو 

بھیانک فلو کا کیڑا ہے!
لیکن…

ہے ہے!

ایک کمزور بچہ!

نہیں!

ٹیکہ کا عملہ!

ارے نہیں ُتو نہیں آ سکتا!

 ُتو مجھے نہیں پکڑ سکتا 

کیوں کہ میں نے اپنا فلو کا 

ٹیکہ لگوا رکھا ہے!

 اب اسے 

مات دے دو۔

ہونہہ!

س!
ُھ
پ

کیا میں فلو کا 

کوئی ٹیکہ لگوا 

سکتا/سکتی ہوں؟

حفاظتی 
بندوبست کریں!
فلو ایسے وائرسوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ہر 

سال بدل سکتے ہیں۔ بہترین حتفظ کے لئے، ہر سال 

فلو کا ایک ٹیکہ لگوانا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 

فلو شروع ہونے سے پہلے ہی خزاں کے موسم میں 

ٹیکہ لگوا لیا جائے۔ فلو کا ٹیکہ ہی فلو کا شکار ہونے 

یا اسے پھیلنے سے روکنے کا واحد بہترین طریقہ ہے۔

فلو کیا ہوتا ہے؟
فلو ایک وائرل بیماری ہے جو کہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ وبا ہر سال پھیلتی ہے اور سردیوں میں ہم 

اس کا مشاہدہ زیادہ کرتے ہیں۔ عالمات اچانک شروع ہوتی ہیں اور شدید ہو سکتی ہیں - یہ عام طور 

پر بخار، کپکپی، سر درد، پٹھوں میں درد، کھانسی اور حلق کی سوزش پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بیشتر 

لوگ جو کہ چست درست اور صحت مند ہوتے ہیں فلو سے پورے طور پر شفایاب ہو جاتے ہیں، لیکن 

بعض لوگوں کے لئے یہ سنگین ہو سکتا ہے اور انہیں ہسپتال میں عالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر 

سال، برطانیہ میں لوگ فلو سے مرتے ہیں۔

میں اپنا فلو کا ٹیکہ 

کس طرح لوں؟
بڑوں کے لئے فلو کا ٹیکہ ایک اجنکشن ہوتا ہے اور 

بیشتر لوگوں کو یہ ان کی GP سرجری میں لگ جائے 

گا۔ یہ کچھ فارمیسیوں میں بھی دستیاب ہے۔

ایسے بچوں کو جن کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہو 

انہیں یہ ٹیکہ عام طور پر ناک کے ایک اسپرے کی شکل میں 

دیا جاتا ہے۔ 2 اور 3 سال کے بچے)عمر کا حساب 31 

اگست تک( اسے GP سرجری میں حاصل کریں گے، کسی 

اپوائنٹمنٹ کے لئے ان سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ 

پرائمری اسکول کے ریسپشن، سال 1، 2 یا 3 میں ہے تو 

آپ ایک خط موصول کریں گے جس میں آپ کی رضامندی 

طلب کی جائے گی اور پھر  وہ ناک میں اسپرے کی شکل 

میں دیا جانے واال ٹیکہ اسکول میں لے سکیں گے۔

“خطرے کی زد والے گروپس” میں شامل ایسے بچے جن 
کی عمر 6 ماہ ہو  جو کہ ریسپشن کالس، یا اسکول کے 

سال 1، 2 یا 3 میں نہ ہوں انہیں یہ ٹیکہ اپنی GP سرجری 
میں لگوانا چاہئے۔ ناک میں ڈاال جانے واال اسپرے 2 سال 

سے کم کے عمر بچوں کے لئے مناسب نہیں ہے، اس لئے 

ان اہل بچوں کے لئے ٹیکہ ایک اجنکشن ہوگا۔

nhS ویلز میں درج ذیل لوگوں کو

سے فلو کا ٹیکہ مفت حاصل ہوتا ہے٭

•  جن کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہو
•  مزمن طبی عارضوں سے دوچار ہوں، جن میں 

درج ذیل شامل ہیں: سینے کے مسائل )جس میں 

معتدل تا شدید دمہ کی بیماری شامل ہے(، دل، 

گردہ یا جگر کی بیماریاں، ذیابیطس،  اعصابی 

عوارض، اسٹروک )یا منی اسٹروک( یا اگر آپ 

کی تلی ٹھیک سے کام نہ کرتی ہو۔

•  جن کے جسم کی دفاعی صالحیت صحت کے 
کسی عارضہ، کینسر کی کسی دوا یا عالج کی 

وجہ سے کم ہوگئی ہو

•  ایسے لوگ جو  بیماری کی حد تک موٹے ہوں )جن 
کا باڈی ماس انڈیکس (BMI) 40 یا زیادہ ہو(

•  کسی کیئر ہوم میں رہائش پذیر ہیں

یہ درج ذیل لوگوں کے لئے بھی 

مفت ہے

حاملہ خواتین  •

•  2 سالہ یا 3 سالہ بچے اور بچیاں

•  وہ بچے جو کہ پرائمری اسکول کے ریسیپشن 
کالس، سال 1، سال 2 یا سال 3 میں ہوں

کیئررز )غیر تنخواہ یافتہ(  •

•  کمیونٹی فرسٹ رسپانڈرز

•  رضاکارانہ تنظیموں میں کام کرنے والے لوگ 
جو کہ منصوبہ بند فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوں

صحت اور سماجی نگہداشت کے وہ کارکنان 

جن کا مریض/کالئنٹ سے براِہ راست رابطہ ہو 

انہیں خود کو اور ان لوگوں کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ساالنہ فلو کا ٹیکہ لگوا لینا چاہئے جن 

کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر یہ باتنخواہ 

مالزمت ہے تو آپ کے آجر کو کوئی ٹیکہ لگوانے 

میں آپ کی مدد کرنی چاہئے، یا اگر یہ کام 

 )GP( رضاکارانہ ہے تو آپ کے جنرل پریکٹشنر

کی سرجری یا بعض کمیونٹی فارمیسیوں میں 

یہ ٹیکہ مفت ہے۔

www.curwchffliw.org مالحظہ فرمائیں یا اپنے ڈاکٹر، نرس یا فارمیسسٹ سے دریافت کریں۔




