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 تزریق واکسن انفلونزای زمستانی
واکسیناسیون رایگان را تواند در کلینیک خود نومبر، ھر کسی کھ بیشتر در معرض خطر دچار شدن بھ مشکالت ناشی از انفلونزا باشد، می 3بعد از 

 انجام دھد.

 شود:ھای ذیل قرار دارید، انجام واکسیناسیون بھ شما توصیھ میاگر در ھر یک از گروپ

 سالھ یا بیشتر ھستید. 65 •
 در ھفتھ شانزدھم حاملگی بھ بعد قرار دارید. •
 مریضی قلبی دارید. •
 یا استمای شدید مبتال ھستید. COPDبھ یک مریضی ریوی مثل  •
 دارید. 2یا دیابت نوع  1نوع  دیابت •
 بھ دلیل مریضی یا نوعی تداوی، سیستم دفاعی بدن شما بھ شدت ضعیف شده است. •
 عدم کفایھ مزمن کبدی یا عدم کفایھ کلیھ دارید. •
 بسیار چاق ھستید. •
 گذارد.نوعی مریضی عصبی عضالنی دارید کھ باالی تنفس شما تأثیر می •
 چندین معلولیت دارید. •

 
 امسال تزریق واکسن انفلونزا اھمیت خاصی دارد
ادامھ خواھد داشت و سال بعدی، ممکن است کند. این محافظت الی یک سال واکسیناسیون از شما در مقابل وایرس انفلونزای امسال محافظت می

لونزا وایرس جدیدی بھ وجود آید کھ باعث انفلونزا شود. بنابراین جھت محافظت در مقابل جدیدترین وایرس انفلونزا، ھر سال بھ تزریق واکسن انف
 ضرورت دارید.

ونزا را انجام دھید. ھمھ ما باید کوشش نماییم تا خطر ابتالی بسیار مھم است کھ تزریق واکسن انفل 19امسال ھمچنان بھ دلیل شیوع مریضی کووید 
ھای سیستم رفاھی بھ حداقل برسد، بخاطری کھ چنین وضعیتی باعث تحمیل بار زیادی بر بخش 19اشخاص بیشتر ھم بھ مریضی انفلونزا و ھم کووید 

 ھای صحی ما خواھد شد.ما و صد البتھ بر سیستم مراقبت

 گیرد، لطفاً بھ او یادآوری کنید کھ واکسن انفلونزا را تزریق کند.ھای پرخطر قرار میما در گروپاگر ھریک از اقارب ش

 شوداکتوبر آغاز می 20تعیین وقت از  –وقت تزریق واکسن انفلونزا را تعیین کنید 
اجرا شده تا بتوانید بھ روشی امن در مقابل ھای صحی ھای کاری جدیدی در سیستم مراقبتھا و روش، پروسیجر19با توجھ بھ شیوع مریضی کووید 

ت قبلی وایرس انفلونزای زمستانی واکسین شوید. امسال امکان مراجعھ بدون وقت قبلی وجود ندارد. برای واکسیناسیون باید از کلینیک محلی خود وق
 از محافظ/ماسک چھره استفاده کند. دھد صحتمند بوده وتعیین کنید. ما مطمئن خواھیم شد کھ شخصی کھ واکسیناسیون را انجام می
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 اکتوبر قابل انجام است 20تعیین وقت مالقات تزریق واکسن انفلونزا از 

 توانید برای تزریق واکسن انفلونزا وقت تعیین کنید:بھ دو طریق می
کلینیک خود را پیدا کنید و مستقیماً نوبت خود را تعیین  وارد شوید. se.1177با استفاده از شناسھ الکترونیکی خود بھ "صفحھ من" در  .1

 کنید.
 با کلینیک خود در تماس شده و نوبت بگیرید. .2

 تزریق واکسن انفلونزا ھمراه با وقت مالقات دیگر در کلینیک
اید واکسین شوید تا کلینیک کھ قبالً تعیین کردهتوانید ھمراه با وقت مالقات نومبر می 3شود این است کھ بعد از اقدام جدیدی کھ در امسال اجرایی می

توانید با دھنده خدمات صحی خود در این مورد سوال کنید. اگر حاملھ ھستید، میمجبور شوید مجدداً بھ کلینیک بروید. لطفاً در مالقات بعدی از ارائھ
 بلھ خود سوال کنید.مراجعھ بھ کلینیک قبل از والدت، تزریق واکسن انفلونزا را انجام دھید. از قا

 

 معلومات مھم قبل از مراجعھ بھ کلینیک برای تزریق واکسن انفلونزا
در صورت بروز عالیم سرماخوردگی لطفاً بھ کلینیک مراجعھ نکنید. اگر عالیم سرماخوردگی دارید، باید وقت  •

بھ سیستم خدمات الکترونیکی بھ  توانید این کار را با وارد شدنمالقات واکسیناسیون خود را دوباره تنظیم کنید. می
 انجام دھید یا با کلینیک خود در تماس شوید. se.1177آدرس 

در زمان مراجعھ جھت وقت مالقات واکسیناسیون در کلینیک، اقدامات احتیاطی را انجام دھید. در  19بھ دلیل شیوع مریضی کووید  •
 رانسپورت عمومی خودداری کنید.صورت امکان از مسافرت با اشخاص دیگر یا استفاده از وسایل ت

 
 تا جایی کھ ممکن است در زمانی نزدیک بھ وقت مالقات خود مراجعھ کنید تا از منتظر ماندن در کنار دیگر اشخاص جلوگیری نمایید.  •

 در موارد خاص، ممکن است الزم باشد بیرون بمانید تا نوبت بھ شما برسد. -ھای مختلف قوانین مختلفی داشتھ باشند ممکن است کلینیک 
 

 وقتی در کلینیک ھستید، فاصلھ اجتماعی خود را با دیگران حفظ کنید.  •
 

دھد بھ راحتی شود و/یا شخصی کھ واکسیناسیون را انجام می لطفاً لباسی را برای قسمت باالیی تنھٴ خود بپوشید کھ زودتر بیرون آورده •
 بتواند بھ بازوی شما دسترسی پیدا کند.

 
 اسناد شناسایی خود را در نزد خود داشتھ باشید.  •
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