
واکسین مجانی برای بعضی گروها
وقتیکه شما مبتال به انفلونزا شوید، طور معمول ناگهان 

تب، سردردی، درد عضالت، گلودردی و سرفه برای تان پیدا 
میشود. این ویروس زمانی پخش میشود که یک نفر مبتال 

به مریضی سرفه نموده عطسه بزند یا نفس بکشد. همچنان 
انفلونزا میتواند از طریق تماس نزدیک با دیگران سرایت 

نماید. قبل از اینکه شما مریض شوید شما میتوانید در طول 
یک مدت کوتاه ُمسری باشید.

بعضی افراد میتوانند به علت انفلونزا به مریضی شدید مبتال 
گردند، به همین خاطر واکسیناسیون بسیار مهم است. در 

منطقه استوکهولم افرادیکه از جمله این گروها باشند و اینجا 
ثبت احوال نفوس باشند، میتوانند خود را به طور مجانی 

واکسین کنند.

مرحله واکسیناسیون امسال بین ۳ نومبر و ۲۸ فبروری ۲۰۲۱ 
ادامه دارد. در جریان ماه نومبر افراد فوق الذکر حق اولیت 

واکسین کردن را دارند. افراد دیگر که میخواهند خود را واکسین 
کنند، میتوانند این کار را از ۱ دسمبر ۲۰۲۰ انجام دهند.  آنها خود 

شان باید فیس واکسین را بپردازند.  

خود را در مقابل انفلونزا influensan حفظ نمائید

معلومات مزید را در www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa بخوانید

انفلونزا از یک ویروس بوجود آمده و بسیار ساری میباشد. شما میتوانید از طریق واکسین کردن، خود را در 
مقابل انفلونزا حفظ نمایید. به افرادیکه امسال ۶۵ ساله شده اند، حامله هستند و یا میتوانند به علت انفلونزا 

بسیار شدید مریض شوند، توصیه میشود که خود را واکسین نمایند. در جریان نومبر این افراد حق تقّدم 
واکسین کردن را دارند. 

افرادیکه از جمله گروهای ذیل هستند 
میتوانند به طور مجانی واکسین گردند:
افرادیکه در سال ۱۹۵۵ یا قبل از آن تولد شده اند  •

زنان حامله بعد از هفته ۱۶ حاملگی  •
گروهی از مردم که به  صورت خاص در معرض   •
ابتال به بیماری های مختلف هستند )طور مثال 

مرض قلبی، مرض شش، دارای وزن بسیار زیاد یا 
مرض دیگر که به علت ا نفلونزا میتواند علت مبتال 

شدن به کدام مریضی جدی شود(

در جریان پاندیمی کووید ۱۹ واکسین در مقابل انفلونزا از 
حالت عادی مهم تر میباشد، بنا بر این کلینیک هاییکه 

واکسیناسیون در مقابل انفلونزا را انجام میدهند باید فعالیت 
خود را طوری عیار نمایند که این کار را به یک طریقه بدون 

خطر سرایت، انجام دهند. 

شما باید خود را هر سال واکسین کنید
برای اینکه حفاظت در مقابل انفلونزا را بدست آورید شما باید 
خود را هر سال واکسین کنید. حفاظت تقریبا بعد از دو هفته 
بوجود می آید. اگر خود را واکسین کنید خطر مصاب شدن را 

به طور قابل مالحظه کاهش میدهید. حتی اگر شما باز هم 
مریض شدید، واکسین اثرات مریضی را کاهش داده و شما به 
مریضی شدید یکه میتوانست بدون واکسین کردن بوجود آید، 

مبتال نمیشوید. 

واکسین در مقابل انفلونزا مطمئین میباشد
این نوع واکسین در مقابل انفلونزا که در هر فصل از آن 

استفاده صورت میگیرد، بعد از سالهای ۱۹۴۰ مورد استفاده 
قرار میگیرد. در طول این مدت میلیاردها انسان در سراسر 
جهان واکسین شده اند. تائثیر این واکسین به طور ادامه دار 

برآورد میشود.  عوارض جانبی احتمالی که میتوانند برای 
تان پیدا شوند سطحی بوده زودگذر میباشند و عبارت اند از 
سرخی و پندیدگی موقتی در جاییکه واکسین پیچکاری شده 
است. بعضی اوقات امکان دارد که شما احساس عالیم کوتاه 

مدت و خفیف مثل درد، خستگی یا تب، را نمایید.

برای اینکه یاد آوری وقت 
واکسین کردن را بدست آورید، 
لغتVACCINATION  را 
از طریق اس.ام.اس. به شماره
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