
אומזיסט פאר טייל גרופעס
ווען מען באקומט די אינפלוענציע, טרעפט זיך אפט אז מען 
האט פלוצלינג א הויכע פיבער, קאפווייטיק, מוסקל־ווייטיק, 
האלדז־װײטיק און הוסטן. דער ווירוס ווערט פארשפרייט, 

צום ביישפיל, ווען איינער וואס איז קראנק הוסט, ניסט 
אדער אטעמט ארויס. אינפלוענציע קען אויך פארשפרייט 

ווערן דורך נאנטע פארבינדונג מיט אנדערע. איר קענט 
זיין אנשטעקיק פאר א קורצע צייט איידער איר ווערט אליין 

קראנק.

פאר גרופעס וואס קענען ווערן ערנסט קראנק פון דער 
אינפלוענציע, איז װאקצינירונג זײער וויכטיק. רעגיסטרירטע 
איינוווינערס אין די שטאקהאלמער ראיאן װאס געהערן צו די 

דאזיקע גרופעס קענען באקומען אומזיסטע װאקצינירונגס.

די הײיאריקע װאקצינירונג־תקופה לויפט צווישן 3 נאוועמבער, 
2020 און 28 פעברואר 2021. דורכאויס נאוועמבער, האבן 

ריזיקע־גרופעס פריאריטעט פאר װאקצינירונג. אנדערע 
איינוואוינערס וואס ווילן ווערן װאקצינירט קען דאס טאן 

פונעם 1טן דעצעמבער 2020, אבער מוזן באצאלן פאר דער 
װאקצינירונג.

באשיצט זיך פון דער אינפלוענציע 

www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa לייענט מער אויף

אינפלוענציע ווערט פאראורזאכט דורך װירוסן און איז העכסטס אנשטעקיק. איר קענט זיך 
באשיצן פון דער אינפלוענציע דורכן ווערן װאקצינירט. װאקצינירונג ווערט רעקאמענדירט פאר 

די וועלכע זענען צום ווייניקסטנס 65 יאר אלט, שוואנגערדיק, אדער ספעציעל אין געפאר 
פון ווערן ערנסט קראנק פון דער אינפלוענציע ווערן רעקאמענדירט צו ווערן וואקצינירט. אין 

נאוועמבער, האבן די דָאזיקע מענטשן פריאריטעט פאר װאקצינירונג.

די א גרופעס באקומען אומזיסטע 
װאקצינירונג:

מענטשן וואס זענען געבוירן אין יאר 1955 און   •
פריער

שוואנגערדיק איבער 16 וואכן  •
מעדיצינישע ריזיקע־גרופעס )צום ביישפיל הארץ־  •

קראנקײט, לונגען־קראנקײט, איבערוואג אדער 
אנדערע קראנקײטן אדער צושטאנדן וואס שטעלן 

אייך אין געפאר פון ווערן ערנסט קראנק פון דער 
אינפלוענציע(

דורכאויס די קָאװיק־19־פאנדעמיע, איז אינפלוענציע־
װאקצינירונג זײער וויכטיק און אלע קליניקעס וואס געבן 

די װאקצינירונג מוזן זיך צושטעלן צו פארזיכערן אז די 
װאקצינירונגס קענען ווערן אויסגעפירט אויף א זיכערן אופן.

איר דארפט ווערן וואקצינירט יעדעס יאר
באשיצונג פון דער אינפלוענציע פארלאנגט יערליכע 

װאקצינירונג און הײבט זיך אן נאך בערך צוויי וואכן. ווערן 
וואקצינירט פארמינערט באטײטיק אייערע ריזיקע פון 

אינפעקציע. אויב איר ווערט נאך אלץ קראנק, וועט דער 
וואקצין פארמינערן די סימפטאמען און איר וועט נישט ווערן 

אזוי ערנסט קראנק ווי אן דעם וואקצין. 

די אינפלוענציע װאקצין איז זיכער
אינפלוענציע־װאקצינען פונעם סארט וואס ווערט גענוצט 

יעדן סעזאן זענען שוין אין באנוץ זינט די 1940 יארן. 
ביליאנען מענטשן ארום דער וועלט זענען שוין געווארן 

װאקצינירט זינט דעמאלס. די ווירקונג פונעם װאקצין 
ווערט כסדר אפגעשאצט. סיי וועלכע זייטיקע ווירקונגען 

זענען מילד און צייטווייליק, אזוי ווי לאקאלע רויטקייט און 
געשווילעכץ ווו איר האט באקומען דעם װאקצין. צומאל, 

זענען פאראן מילדע קורץ-טערמיניקע סימפטאמען אזוי ווי 
ווייטיק, שוואכקייט און פיבער.

טעקסט 
 VACCINATION
צו 80 720 צו ווערן 

דערמאנט ווען עס איז 
צייט פאר װאקצינירונג.
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