
رایگان برای برخی گروه ها
زمانی که آنفوالنزا می گیرید معمول است که ناگهان دچار 

تب باال، سر درد، درد ماهیچه، گلودرد و سرفه می شوید. 
ویروس برای مثال زمانی منتشر می شود که یک فرد بیمار 

سرفه و عطسه کرده و یا نفس خود را بیرون می دهد. 
آنفوالنزا می تواند از طریق تماس نزدیک با دیگران نیر 
سرایت کند. شما می توانید زمان کوتاهی قبل از این که 

خودتان بیمار شوید نیز یک ناقل باشید.

برخی گروه ها می توانند بواسطه آنفوالنزا دچار بیماری های 
جدی شوند و به همین دلیل واکسن کردن اهمیت بیشتری 

دارد. در ناحیه استکهلم افرادی که در این گروه قرار دارند و 
در اینجا ثبت احوال شده اند این واکسن را به صورت رایگان 

دریافت کنند.

دوره واکسیناسیون امسال از تاریخ ۳ نوامبر الی ۲۸ فوریه 
۲۰۲۱ در جریان خواهد بود. گروه های آسیب پذیر در طی ماه 
نوامبر دارای حق تقدم هستند. شهروندان دیگری که مایل به 
زدن واکسن هستند می توانند آن را از ۱ دسامبر ۲۰۲۰ انجام 

از خود در برابر آنفوالنزا محافظت کنید

می توانید اطالعات بیشتری را در وب سایت زیر دریافت کنید:
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa 

آنفوالنزا منشاء ویروسی دارد و بسیار مسری است. شما می توانید از طریق زدن واکسن از خود 
محافظت کنید. به افراد باالی ۶۵ سال، باردار یا دارای بیماری های مزمن که که در صورت ابتال به 
آنفوالنزا تحت خطر بیشتری جهت ابتال به بیماری های جدی قرار دارند توصیه می شود که خود را 

واکسن کنند. این افراد در طی ماه نوامبر برای واکسن کردن خود حق تقدم دارند.

گروه های زیر واکسن رایگان دریافت می 
کنند:

افراد متولد سال ۱۹۵۵ یا قبل از آن  •
افراد باردار پس از هفته ۱۶ بارداری  •

گروه های آسیب پذیر پزشکی )برای مثال بیماری   •
قلبی، بیماری ریوی، چاقی مفرط و یا بیماری یا 

شرایط دیگری که باعث می شود بواسطه آنفوالنزا 
دچار بیماری جدی شوید(

دهند و خودشان هزینه واکسن را پرداخت می کنند.
در خالل پاندمی کووید۱۹- واکسن آنفوالنزا مهم تر از هر 

زمان دیگری است و همه مراکزی که واکسن ارائه می کنند 
می بایست ترتیبی بدهند که واکسیناسیون بدون خطر 

سرایت صورت گیرد.

شما می بایست هر سال خود را واکسن کنید
برای این که از خود در مقابل آنفوالنزا محافظت کنید می 
بایست هر سال واکسن بزنید. ایمنی پس از حدود دو هفته 
ظاهر می شود. واکسن زدن خطر مبتال شدن را نیز کاهش 

می دهد. اگر با این وجود مبتال شوید واکسن نشانه های 
بیماری را کاهش می دهد و به جدیت زمانی که واکسن نزده 

اید بیمار نخواهید شد. 

واکسن آنفوالنزا امن است
واکسن آنفوالنزا از نوعی که در هر فصل از آن استفاده 

می شود از دهه ۱۹۴۰ تاکنون وجود داشته است. میلیاردها 
انسان از آن زمان تاکنون واکسن زده اند. تاثیر واکسن مرتبا 

مورد ارزیابی قرار می گیرد. عوارض احتمالی که ممکن 
است دچار آن شوید جزئی است و به سرعت از بین می 
رود، از جمله قرمز شدن  و تورم موقتی در نقطه ای از 

بدن که واکسن را دریافت کرده اید. گاهی اوقات ممکن است 
دچار نشانه های مالیم و موقتی مانند حساسیت، خستگی 

و تب  شوید.

واژه زیر را به شماره تلفن 
۷۲۰۸۰ اس ام اس کنید تا 
به شما در رابطه با زمان 

واکسن یادآوری شود:
VACCINATION
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