
Зарим бүлэгт үнэгүй вакцин хийнэ
Та томуу тусвал гэнэт өндөр халуунтай байх, 
толгой өвдөх, булчин шөрмөс өвдөх, хоолой 
өвдөх ба ханиах зэрэг нийтлэг шинж тэмдэг 
илэрнэ. Томуугаар өвчилсөн хүн ханиах, 
найтаалгах эсвэл амьсгаа гаргах үед вирус 
тархаана. Томуу бусадтай ойр хавьтахад тархаж 
болно. Та томуугаар өвчлөхөөс өмнөх хэсэг 
хугацаанд бас бусдад халдааж болно. 

Зарим бүлгийн хүмүүс ноцтойгоор өвчлөх 
магадлалтай тул тэдэнд вакцин хийх нь онц чухал. 
Тус бүлэгт хамаарах, мөн Стокгольмын бүсэд 
хаягийн бүртгэлтэй хүмүүс Стокгольмын бүсдээ 
үнэгүй вакцин хийлгэх боломжтой. 

Энэ жилийн вакцинжуулалтын үе 11 сарын 3-наас 
эхлээд 2021 оны 2 сарын 28 хүртэл үргэлжилнэ. 
Дээрх бүлэгт хамаарахгүй хүн 2020 оны 12 сарын 
1-нээс эхлэн вакцин хийлгэж болно. Тэгвэл та 
вакцинаа өөрөө төлнө.

Томуунаас өөрийгөө хамгаал

www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa дээрээс нэмж уншиж болно.

Томуу нь вирусаар үүсгэгддэг ба маш амархан халдана. Та вакцин хийлгэснээр 
өөрийгөө томуунаас хамгаалах боломжтой. 65 нас хүрсэн, жирэмсэн эсвэл 
ноцтой өвчлөх өндөр эрсдэлтэй хүнийг вакцин хийлгэх зөвлөмж өгдөг. 11 сард 
вакцин хийхэд эдгээр хүмүүст эхний ээлжинд вакцин хийнэ. 

Дараах бүлгүүд үнэгүй вакцин 
хийлгэж болно:
• 1955 он ба тэрнээс өмнө төрсөн хүмүүс
• 16 долоо хоногоос дээш жирэмслэлттэй 

хүмүүс 
• Эмнэлгийн эрсдэлт бүлгүүд (зүрхний 

өвчинтэй, уушигны өвчинтэй, хэт 
таргалалттай, эсвэл томуу тусвал ноцтой 
өвчлөх өөр ямар нэгэн суурь өвчинтэй 
хүмүүс).

Ковид-19 цар тахлын үеэр томууны вакцин хийлгэх 
нь бусад үеэс илүү чухал ба, томууны вакцин хийж 
байгаа бүх эмнэлгүүд халдвар тараахгүй байх 
аргаар вакцинжуулалтыг зохион байгуулна. 

Та жил бүр вакцин хийлгэх шаардлагатай  
Та томуунаас хамгаалахын тулд жил бүр вакцин 
хийлгэх ёстой. Хийлгэснээс хойш хоёр орчим 
долоо хоногоос эхлэн та хамгаалалтай болно. Та 
вакцин хийлгэснээр таны халдвар авах эрсдэл эрс 
буурна. Та тэртэй тэргүй өвчилбөл вакцин өвчний 
тань шинж тэмдгийг багасгаж, вакцин хийлгээгүй 
байсантай харьцуулахад хамаагүй хөнгөн 
өвчлүүлнэ. 

Томууны вакцин аюулгүй 
Хүйтний улирал бүрт ашиглаж буй вакцин нь 1940-
өөд оноос хойш хэрэглэж ирсэн тийм төрлийн 
вакцин юм. Тэр үеэс хойш дэлхийн хэд хэдэн 
тэрбум хүн томууны вакцин хийлгэсэн. Вакцины 
үр дүнг байнга үнэлэн дүгнэж байна. Вакцин хэрэв 
гаж нөлөө үзүүлбэл тэр нь хөнгөн ба түр зуурын, 
жишээ нь тарьсан хэсэгтээ түр зуур улайх, хавдах 
зэрэг гаж нөлөө байна. Та заримдаа хөндүүрлэх, 
ядрах, халуурах зэрэг зөөлөн ба богино хугацааны 
шинж тэмдэг мэдэрч болно. 

Вакцин хэзээ хийлгэх 
мэдээлэл сануулга 

авахыг хүсвэл 720 80 
дугаар руу VACCINATION 

гэсэн мессеж 
илгээгээрэй.
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