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چه وقت و چطور؟
شما کسا�ن که از جمله افرادی که به  صورت خاص در معرض ابتال 

به بیماری های مختلف میباشند riskgrupp، هستید، میتوانید 
از تاریخ 9 نوم�ب 2021 خود را در مقابل آنفلوانزای موسیم 

نیت از طریق داخل شدن به  ن کنید. شما وقت را در ان�ت واکس�ی
ونییک e-tjänst در se.1177، رزرو کنید.  خدمات الک�ت

یس  نیت یا هویت بانیک mobilt bank-id دس�ت اگر شما به ان�ت
ندارید، در این صورت به تیلفون: 44 40 10-016 زنگ بزنید.

ن کنند؟ کدام افراد باید خود را در مقابل آنفلوانزا واکس�ی
کسانیکه 65 ساله یا مسن تر از این هستند و همچنان  افرادیکه 

دارای بیماریها یا حاالت ذیل هستند میتوانند خود را به طور 
ن کنند: رایگان واکس�ی

مرض مزمن قلب    •
مرض مزمن شش  •
مرض شدید شکر  •

قوه دفایع ضعیف بدن  •
وزن بسیار زیاد  •

امراض مزمن جگر یا گرده  •
امراض عص�ب عضال�ت که به نفس کشیدن تأث�ی وارد میکنند   •

به شما که حامله هستید و ییک از بیماری های فوق الذکر را دارید، 
 میشود. برای 

گ
توصیه واکسیناسیون در طول تمام مدت حامل�

شما که کامأل صحتمند هستید، ما واکسیناسیون را بعد از هفته 
 توصیه میکنیم.

گ
16 حامل�

به علت کووید- 19 بسیار مهم است که شما خود را در مقابل 
ن کنید، برای اینکه شما یک محافظه اسایس  آنفلوانزا واکس�ی

داشته باشید و به هردو مرض مبتال نگردید. 

خود را در مقابل
influensan آنفلوانزا

حفظ نمائید!

انفلونزا چیست؟
آنفلوآنزا یک مری�ن ویرویس است که در سویدن مردم در نصف 
سال زمستا�ن به آن مبتال میگردد. ویروس آنفلوانزا از یک سال به 

ات  ن آن با در نظر داشت تغی�ی سال دیگر تغی�ی یم یابد و واکس�ی
ن دلیل مهم است که شما خود را در هر  تطبیق میشود. به هم�ی

ن کنید تا در مقابل همان نوع ویروس موجود خود را  خزان واکس�ی
حفظ کنید.

ن کنیم؟ چرا ما باید خود را در مقابل آنفلونزا واکس�ی
یت آنانیکه از جمله افرادی که به  صورت خاص در  برای اک�ث

معرض ابتال به بیماری های مختلف هستند، نیم باشند، آنفلونزا 
فقط تب بلند، رسفه، رسدردی و درد مفاصل را در �پ دارد که در 

طول یک هفته پایان یم یابد. اما اگر شما از جمله افرادی هستید 
که به  صورت خاص در معرض ابتال به بیماری های مختلف 

هستند، شما میتوانید از آنفلونزا شدیدأ مریض شوید، بناء شما 
ن کنید برای اینکه یک محافظه خوب در مقابل  باید خود را واکس�ی

این مری�ن داشته باشید.

آیا این امن است؟
ن بوده که باعت ایجاد یک  ن مطمئ�ی ن آنفلوانزا یک واکس�ی واکس�ی

محافظه خوب در مقابل آنفلوانزا ی شدید، میگردد. در جای ترزیق 
 بوجود آید، و این میتواند 

گ
ن میتواند کیم س�ن و پندید� واکس�ی

ود. ن م�ی باعث درد گردد اما این ناراح�ت بعد از چند روز از ب�ی

معلومات زیادتر را بخوانید!
در se/Sormland/influensa.1177، شما میتوانید معلومات

ن کردن، را بخوانید. زیادتر در مورد انفلونزا و طریقه واکس�ی

واكسيناسيون

ن کنید.  به علت پاندیم جاری کرونا، امسال بسیار مهم است که خود را در مقابل آنفلوانزای موسیم واکس�ی
انفلونزا یم تواند باعث مرض خطرناک برای کسا�ن شود که کدام مری�ن مزمن دارند، حامله هستند یا 65 ساله 

ن مجا�ن را ارائه مینمائیم. و مسن تر از این هستند. به کسانیکه از جمله این گروه هستند، ما واکس�ی

وقت را در
1177.se

رزرو كنيد!


