
بعض گروہوں کے لیے مفت
فلو لگنے کی وجہ سے عام طور پر اچانک تیز بخار، 

سردرد، جسم درد، گلے کا درد اور کھانسی ہوتی ہے۔ یہ 
وائرس بیمار کے کھانسنے، چھینکنے یا سانس کے 

ذریعے پھیلتا ہے۔  فلو دوسرے افراد کے ساتھ براہ راست یا 
بالواسطہ مالپ کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔ آپ بیماری کے 

عالمات ظاہر ہونے سے تھوڑا وقت پہلے دوسروں تک 
بیماری منتقل کرسکتے ہیں۔

بعض لوگ فلو کی وجہ سے شدید بیماری میں مبتال ہوسکتے 
ہیں اور اس لیے اُن کے لیے ویکسین نہایت ضروری ہے۔ 

اسٹاک ہوم صوبے میں اِن گروہوں سے متعلق افراد اور جو 
لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے بالمعاوضہ ویکسین 

فراہم کیا جائے گا۔

رواں سال کی حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم 3 نومبر سے 28 
فروری 2021 تک جاری رہے گی۔ نومبر کے مہینے میں اِن 

خطرے سے دوچار گروہوں کو ویکسین کا ٹیکہ لگانے میں 
دوسروں پر فوقیت دی جائے گے۔  باقی شہری 1 دسمبر 2020 
سے ٹیکہ لگوا سکتے ہیں۔ وہ اپنی ویکسین کی قیمت خود ادا 

کریں گے۔

فلو سے خود کو بچائیں

پر مزید پڑھیں
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

 فلو کی بیماری وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ ایک نہایت متعدی بیماری ہے۔ آپ حفاظتی 
ٹیکہ لگوا کر  خود کو فلو سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ 65 سال کی عمر کے افراد، حاملہ خواتین اور 

دوسروں کے مقابلے میں آسانی سے فلو کی بیماری میں مبتال ہونے کے خطرے سے دوچار افراد 
کو ٹیکہ لگوانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ان افراد کو نومبر کے مہینے میں دوسروں پر ترجیح دے کر 

ویکسین فراہم کی جاتی ہے۔  

مندرجہ ذیل گروہوں کے لیے ویکسین کا 
بندوبست بالمعاوضہ کیا جائے گا:

1955 اور اس سے پہلے پیدا ہونے والے افراد  •
حاملہ خواتین جن کے حمل پر 16 ہفتوں سے زیادہ   •

وقت گزر چکا ہو
طبی لحاظ سے خطرے سے دوچار گروہ )مثال   •

کے طور پر امراض قلب، پھیپھڑوں کی بیماری، 
بہت زیادہ وزن یا کوئی اور بیماری یا عارضہ 

جس کی وجہ سے انسان فلو کی شدید بیماری میں 
مبتال ہوسکتا ہے(

کرونا وبا کے دوران فلو سے بچاؤ کا ٹیکہ عام اوقات کے 
مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور فلو کا ٹیکہ فراہم 
کرنے کے لیے تمام طبی مراکز کو اپنا طریقۂ کار موجودہ 

صورتحال کے مطابق ڈھالنا ہوگا تا کہ ویکسین کو ایک 
محفوظ طریقے سے لگوانے پر عمل درآمد ہوسکے۔ 

آپ کو ہر سال ٹیکہ لگانے کی ضرورت ہے
 فلو سے بچنے کے لیے آپ کو ہر سال ٹیکہ لگوانے کی 
ضرورت ہے۔ بیماری سے تحفظ تقریباً دو ہفتے بعد وجود 
میں آتا ہے۔ ویکسین کے ذریعے بیماری لگنے کا خطرہ 
بہت حد تک کم ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے باوجود 
بیمار ہوجائیں تو ویکسین بیماری کے عالمات کی شدت 

کو کم کردیتا ہے اور آپ اتنے بیمار نہیں ہوں گے جتنا کہ 
ویکسین کے بغیر بیمار ہوسکتے تھے۔ 

فلو کا ویکسین غیر نقصان دہ ہے
فلو ویکسین کی وہ قسم جو ہر موسم میں لگایا جاتا ہے 

1940 کے دہے سے زیر استعمال ہے۔ اس وقت سے لے 
کر اب تک دنیا بھر میں اربوں لوگوں کو یہ ٹیکہ لگایا 

گیا ہے۔ اس ویکسین کے اثرات کا مسلسل طور پر جائزہ لیا 
جاتا ہے۔ ممکنہ ضمنی اثرات، مثال کے طور پر ویکسین 

کی جگہ کا وقتی طور پر سرخ ہوجانا اور سوجنا، بہت 
خفیف اور عارضی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو ہلکے 
عارضی عالمات مثال کے طور پر درد، تھکان اور بخار 

الحق ہوسکتے ہیں۔

VACCINATION کو
 80 720 پیغام بھیج دیں تا کہ 
ویکسین کا وقت پہنچنے پر آپ 
کو ایک یاددہانی بھیج دی جائے۔
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