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متى وكيف؟
اعتباراً من تاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر يمكن لألشخاص الذين 

ينتمون إلى إحدى مجموعات الخطر أن يحصلوا على لقاح اإلنفلونزا 
الموسمية. يمكنك حجز موعد من خالل تسجيل الدخول عبر 

. 1177.se اإلنترنت إلى الموقع اإللكتروني

إذا لم يكن لديك إنترنت أو هوية إلكترونية BankID فإنه يمكنك 
أيضاً أن تحجز موعد من خالل خدمة الحجز الهاتفية على الرقم: 

.016-10 40 44

من هم الذين ينبغي أن يحصلوا على اللقاح؟
إذا كان عمرك 65 عاماً و ما فوق وإذا كنت تعاني من إحدى 

األمراض أو الحاالت التالية يتم تقديم اللقاح لك مجاناً:
مرض قلبي مزمن  •

مرض رئوي مزمن  •
داء السكري الذي يصعب ضبطه  •

مناعة ضعيفة  •
سمنة/ زيادة وزن كبيرة  •

مرض مزمن في الكبد أو الكلى  •
أمراض عصبية عضلية تؤثر على التنفس  •

في حـال كنت حامـالً ولديـك أي من األمراض المذكـورة أعاله 
فنوصي باللقاح خالل كامل فترة الحمل. أما بالنسبة لك كحامل وليس 

لديك أي أمراض أي أنك بصحة جيدة تماماً فإنه نوصي باللقاح بعد 
األسبوع 16.

بسبب مرض كوفيد-19 فإنه من الضروري جداً وبشكل خاص أن 
تحصل على لقاح اإلنفلونزا حتى تحصل على وقاية أساسية وحتى ال 

تخاطر في أن تصاب بالمرضين اإلثنين.

احِم نفسك
من اإلنفلونزا!

ما هي اإلنفلونزا؟
اإلنفلونزا عبارة عن مرض فيروسي وهو أكثر شيوعاً في السويد 

في فصل الشتاء. يختلف فيروس اإلنفلونزا من عام آلخر ويتم تعديل 
اللقاح ليتناسب مع الفيروس. لهذا السبب فإنه من المهم أن تأخذ 

اللقاح في كل فصل خريف حتى تحصل على حماية جيدة ضد نوع 
الفيروس الحالي.

لماذا من المهم أن يحصل الشخص على لقاح اإلنفلونزا؟ 
بالنسبة لمعظم األشخاص فإن اإلنفلونزا تعني اإلصابة بالحمى العالية 

والسعال والصداع وألم في المفاصل، وكل هذه أعراض غالباً ما 
تزول خالل أسبوع. لكن في حال كنت تنتمي إلى إحدى مجموعات 
الخطر فقد تصاب بالمرض الشديد. لذلك فإنه من المهم أن تحصل 

على اللقاح كي تحصل على حماية أفضل من المرض.

هل اللقاح آمن؟
لقاح اإلنفلونزا عبارة عن لقاح مضمون ويقدم حماية جيدة ضد 

اإلنفلونزا الشديدة. قد تصاب باالحمرار أو االنتفاخ الخفيفين في 
مكان أخذ الحقنة، كما وقد تشعر باأللم في مكان الحقنة، إال أن 

األعراض عادة ما تختفي خالل يومين.

اقرأ المزيد!
اقرأ المزيد حول اإلنفلونزا والتطعيم على الموقع اإللكتروني: 

1177.se/Sormland/influensa

التطعيم

من الضروري جداً في هذا العام أن تحصل على لقاح اإلنفلونزا الموسمية بسبب الجائحة الحالية. قد تؤدي اإلنفلونزا إلى 
تعريض ممن هم في عمر 65 عاماً وما فوق إلى المرض الشديد، كما وقد تعّرض من لديهم أمراض مزمنة أو الحوامل 

إلى المرض الشديد. لألشخاص الذين ينتمون للمجموعات التي تم ذكرها يتم تقديم اللقاح مجاناً. 

احجز موعد
من خالل الموقع


