
واکسین د ځینې ګروپونو لپاره وړیا دی
په انفلونزا باندې د اخته کېدو وروسته ناروغ په عامه توګه 

سخته تبه، د سر خوږ، د عضالتو درد، د مرۍ درد او ټوخی 
لري. دا ویروس د مثال په توګه د ټوخي، پرنجي یا ساه 

له الرې انتقالېږي. انفلونزا د نورو وګړو سره د نږدې او 
مستقیمې اړیکې له الرې هم خپرېدای شي. ناروغ کېدای شي 
د ناروغۍ د عالیمو د رابرسېره کېدو څخه لږ وخت مخکې د 

ناروغۍ ناقل وي.

ځینې ګروپونه د انفلونزا له کبله په جدي ناروغۍ اخته 
کېدای شي او له دې  کبله واکسین الزیات د اهمیت وړ دی. د 
ستاکهلم په سیمه کې د دې ګروپ پورې مربوط کسان او دلته  

مېشت خلک په وړیا توګه واکسین ترالسه کوالی شي.

سږکال د واکسینو دوره  له 3 نومبر څخه  تر 2021 کال د 
فبرورۍ  28 مې نېټې پورې غځېدلې ده. نومبر په میاشت کې 

دا کسان د واکسینو لپاره د نورو کسانو په پرتله د لومړیتوب 
حق لري.  هغه نور وګړي چې غواړي ځان واکسین کړي د 

کال 2020 دسمبر د میاشتې لومړۍ نېټې څخه واکسین لپاره 
مراجعه کوالی شي. د واکسینو لګښټ به دوې پخپله ورکوي.

د انفلونزا څخه ځان وژغورئ

www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa :په دې اړه نور معلومات دلته ولولئ

د انفلونزا ناروغي یوه خورا ساري ناروغي ده او عامل یې ویروس دی. تاسو کوالی شئ چې د واکسین له 
الرې ځان د انفلوینزا ناروغۍ څخه وژغورئ. د 65 کلنۍ عمر څخه پورته کسانو امیدوارو ښځو  او د 

انفلونزا په ناروغۍ د اخته کېدو جدي خطر سره مخامخ کسانو ته توصیه کېږي چې ځان واکسین کړي. 
دا کسان د نومبر په میاشت کې د نورو کسانو په پرتله واکسین لپاره د لومړیتوب حق لري.  

الندې ګروپونه په وړیا توګه واکسین 
ترالسه کوي:

هغه کسان چې په 1955م کال کې او یا له دې څخه   •
مخکې زېږېدلي  وي

هغه امیدوارې ښځې چې په حمل یې 16 اونېو څخه   •
زیاته موده تېره شوي وي

د طبي لحاظه خطر سره مخامخ ګروپونه )مثال په   •
توګه د زړه ناروغۍ، د سږو ناروغۍ، د چاغوالي او 
یا په بله ناروغۍ یا تکلیف باندې اخته کسان چې 
د خپلې ناروغۍ له امله د انفلونزا سره تړلې جدي 
ناروغۍ باندې د اخته کېدو خطر سره مخامخ وي(

د کرونا وبا په وخت کې د انفلونزا واکسین د نورو وختونو په 
پرتله ال ډېر مهم دی او ټول هغه روغتیایي مرکزونه چې د 

انفلونزا واکسین عرضه کوي، باید خپل فعالت په دا ډول عیار 
کړي چې واکسین په یو خوندي ډول تطبیق شي. 

تاسو باید هر کال ځان واکسین کړئ
تاسو باید هر کال ځان واکسین کړئ ترڅو د انفلونزا په مقابل 

کې  مصؤنیت او معافیت ترالسه کړئ. مصونیت تقریباً له 
دوو اونیو وروسته پیدا کېږي. د واکسین له الرې په ناروغۍ 
د اخته کېدو خطر تر ډېره حده کمېږي. خو که چېرې تاسو 

بیا هم ناروغه شئ نو واکسین د عالیمو شدت کموي او تاسو 
هاغومره نه ناروغه کېږئ لکه څومره چې یو څوک د واکسین 

پرته ناروغه کېږي.

د انفلونزا واکسین ضرر نلري
د انفلونزا واکسین هغه ډول چې هر کال تطبیق کېږي د 

1940 لسیزې څخه راپدېخوا د استعمال الندې دی. د دغې 
وخت څخه راپدیخوا د نړۍ ګردچاپېره ملیاردونه کسان 

واکسین شوي دي. د واکسین تاثیر په مسلسله توګه ارزیابي 
کېږي. امکاني جانبي عوارض یې خفیف او لنډمهاله دي، د 
مثال په توګه د واکسین د ځای موقتي سوروالی او پړسوب. 

ځینې وخت کېدای شي د خفیفو لنډمهاله عالیمو، د مثال په 
توګه درد، ستړیا او تبه، سره مخامخ شئ.

د VACCINATION کلمه 
80 720 شمېرې ته واستوئ 

ترڅو د واکسین وخت رارسېدو 
سره سم تاسو ته یوه یادونه 

درواستول شي.
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