
مجاناً لبعض المجموعات
عندما تصاب باإلنفلونزا فإنه من الشائع أن تصاب فجأة 

بارتفاع في درجة الحرارة وصداع وآالم في العضالت واحتقان 
في الحلق وسعال. ينتشر الفيروس عندما يقوم الشخص 

المصاب بالسعال مثالً أو بالعطس أو بالزفير. يمكن أيضاً 
أن تنتقل عدوى اإلنفلونزا من خالل المخالطة عن قرب مع 

اآلخرين. هذا ومن الممكن أن تكون ناقالً للعدوى لفترة قصيرة 
قبل أن تظهر عليك أعراض المرض.

بعض المجموعات من األشخاص قد يمرضون بشدة إذا أصيبوا 
باإلنفلونزا، ولهذا فإن اللقاح ضروري جداً لهم. يمكن لألشخاص 

الذين ينتمون إلى هذه المجموعات في محافظة ستوكهولم، 
والمسجلين فيها الحصول على اللقاح مجاناً.

تمتد فترة اللقاح لهذا العام من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 28 
شباط/ فبراير 2021. وخالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سيكون 

لتلك المجموعات المعرضة للخطر األولوية في الحصول على 
اللقاح. يمكن لباقي السكان الذين يرغبون في الحصول على 

اللقاح القيام بذلك اعتباراً من 1 كانون األول/ ديسمبر 2020. هذا 
وسينبغي عليهم دفع تكلفة اللقاح.

احم نفسك من اإلنفلونزا

www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa اقرأ المزيد على

اإلنفلونزا سببها فيروسي وهي شديدة العدوى. يمكنك حماية نفسك من اإلنفلونزا من خالل اللقاح. يُنصح 
األشخاص الذين بلغوا سن 65 عاماً بتلقي اللقاح، إضافة إلى الحوامل أو األشخاص المعرضين ألن يمرضوا 

بشدة إذا أصيبوا باإلنفلونزا. خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيكون لدى هؤالء األشخاص األولوية لتلقي 
اللقاح.

تتلقى المجموعات التالية اللقاح مجاناً:
األشخاص من مواليد 1955 وما قبل ذلك  •

الحوامل بعد األسبوع 16  •
المجموعات المعرضة للخطر من الناحية الطبية   •
)مثل مرضى القلب والرئة ومن يعانون من السمنة 

الشديدة أو أي مرض أو حالة أخرى تعرضهم لخطر 
المرض الشديد عند اإلصابة باإلنفلونزا(

يعد اللقاح ضد اإلنفلونزا اآلن أكثر أهمية مما هو عليه 
عادة وذلك بسبب جائحة كورونا/ كوفيد 19-. هذا وتقوم 

جميع المراكز الصحية التي تقدم لقاح اإلنفلونزا بالتكيف 
مع الظروف الراهنة بسبب كورونا حيث تقوم بتقديم اللقاح 

بطريقة آمنة تمنع انتشار عدوى كورونا.

ى اللقاح في كل عام أنت بحاجة إل
يجب أن تتلقى اللقاح في كل عام للحصول على حماية من 
اإلنفلونزا. هذا وتتلقى تلك الحماية بعد حوالي أسبوعين من 

اللقاح. اللقاح يقلل بشكل كبير من خطر اإلصابة بالعدوى. في 
حال أصبت بعدوى اإلنفلونزا حتى وإن كنت قد تلقيت اللقاح، 
فإن اللقاح سيخفف من األعراض ولن تصاب بالمرض الشديد 
كما كان من الممكن أن يكون عليه الحال لو لم تكن قد تلقيت 

اللقاح.

لقاح اإلنفلونزا هو لقاح آمن
لقاح اإلنفلونزا من النوع المستخدم في كل موسم موجود منذ 

األربعينيات. لقد تلقى مليارات األشخاص حول العالم هذا 
اللقاح منذ ذلك الحين. يتم تقييم تأثير اللقاح بشكل مستمر. 
أي آثار جانبية قد تتعرض لها بسبب اللقاح ستكون خفيفة 

وعابرة، مثل االحمرار والتورم الموضعي في مكان تلقي 
اللقاح. قد تحدث لديك أحياناً أعراضاً خفيفة لمدة قصيرة مثل 

األلم والتعب والحمى.

أرسل رسالة نصية على الرقم
 80 720 واكتب فيها كلمة 
VACCINATION ليتم 

تذكيرك بموعد اللقاح.
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