
 کوویڈ -19 ویکسینیشن

�ن  پیاریاں دی حفاظت دے ل�ی تواڈی کوویڈ-19 �ت فلو دی    ا�پ
اس موسم رسما وچ اپ�ن  �ت

ن اے۔ اس موسم رسما وچ زیادہ لوکاں نوں فلو ہون دا امکان  ویکسینیشن سب توں اہم چ�ی
اے کیونکہ بہت کم لوکاں وچ قدر�ت قوت مدافعت پیدا ہو�ئ  ہویس �ت اگرتوانوں  ایک 
ہی وقت وچ فلو �ت کوویڈ-19 ہو جاندا اے �ت تواڈے شدید بیمار ہون دا امکان زیادہ 

ہوندا اے ۔ پورے ساؤتھ ایسٹ لندن وچ  این ایچ ایس رہائشیاں پر زور دے رہا اے کہ اوہ 
۔ ےک ن�ی ن لوا حپ محفوظ رون �ت اناں ہزاراں افراد وچ شامل ہون جو پہےل ہی ویکس�ی

مزید معلومات یا پریشان ہو کہ تواڈا  ٹیکہ چھوٹ گیا اے؟
www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine

www.nhs.uk/covid-vaccination

15-12: زیادہ تر 15-12 سال دے 
ن لگا�ئ جا�ئ  بچیاں نوں اسکول وچ  ویکس�ی

ےع  دی۔ اوہ قومی بکنگ رسوس دے ذر�ی
ویکسینیشن سن�ٹ وچ  وی اپائنٹمنٹ  بنا  

سکدے ن�ی ، اور کج واک ان کلینکس وچ  
جا سکدے ن�ی ۔ جنہاں لوکاں دیاں صحت 

دیاں کج حالتاں ن�ی اینہاں  نال  اینہاں  دے 
جی �پ یا ماہر رابطہ کرن  دے۔

: ن بوس�ٹ ویکس�ی
ن  �ج تواڈی دورسی خوراک کم توں کم ت�ی

ن  �ن پہےل دی  ہووے �ت تس�ی بوس�ٹ ویکس�ی مہ�ی
حاصل کر سکدے او  

 : �ت  تس�ی
18  سال  یا  اس  توں  ذیادہ  ہو	 
+16 دی عمر بنیادی صحت دی حالتاں 	 

دے نال جوتوانوں شدید    کوویڈ-19 
دے زیادہ خطرے وچ  ڈالدی اے ۔

توانوں ترجیحی �ت  تواڈی دورسی خوراک دی 
تاریخ دی بنیاد پر ایک بوس�ٹ واسےط مدعو کیتا 

جا�ئ دا۔
۔   ن�ئ عمر دے گروپ اہل ہو سکدے ن�ی

ےک  تازہ ترین مشورہ    مہربا�ن کر
www.nhs.uk/wintervaccinations پر ویکھو

تیرسی بنیادی خوراک:
�ج تواڈی عمر 12 سال توں زیادہ اے �ت 
تواڈی  پہیل یا دورسی خوراک دے وقت 

تواڈا مدافع�ت نظام شدید طور پر کمزور 
ن دی تیرسی  ہو گیا یس، �ت  توانوں  ویکس�ی
خوراک عام طور پر تواڈی دورسی خوراک 

دے تقریباً 8 ہف�ت بعد د�ت  جا�ئ دی ۔ 

تس�ی اپ�ن تیرسی بنیادی خوراک ہسپتال دی 
یک دوا خا�ن توں حاصل  خدمت،جی �پ یا رسش

کر سکدے او ۔ صحت دی دیکھ بھال کرن 
واال پیشہ ور توانوں مشورہ  دیوے دا کہ کیا 

تس�ی اہل ہو �ت تواڈے ل�ی اسنوں حاصل 
ین وقت ۔ کرن دا بہ�ت

+16: �ج تواڈی عمر 16 سال یا اس  توں 
ےع یا  �ن جی �پ دے ذر�ی زیادہ اے �ت تس�ی ا�پ

نیشنل بکنگ رسوس دا استعمال کر ےک بغ�ی 
کیس اپائنٹمنٹ  دے واک ان کلینک وچ اپ�ن 

ن حاصل کرن دا انتخاب کرسکدے او۔  ویکس�ی
توانوں والدین دی رضامندی دی لوڑ نہ�ی اے ۔

اس موسم رسما وچ اپ�ن قوت مدافعت وچ 
اضافہ کرو۔



فلو ویکسینیشن

ن اے۔ ایہہ ہر سال  این ایچ ایس  وچ پیش  کی�ت  ن ایک محفوظ �ت موثر ویکس�ی فلو ویکس�ی
ے تاکہ فلو نال شدید بیمار ہون دے خطرے توں دوچار لوکاں دی حفاظت وچ مدد   جاندی �ہ

ن لگانا محفوظ اے۔ ایہہ  کی�ت جا سےک۔ �ج توانوں کوویڈ-19 ہوچکیا اے، �ت فلو دی ویکس�ی
ہن وی فلو توں بچاؤ وچ مدد کرن وچ مؤثر ثابت  ہووے دی۔ کج لوک فلو �ت کوویڈ 19- 
ن پیش کیتیاں  ن دواں دے ل�ی اہل ہو سکدے ن�ی ۔ �ج توانوں دونوں ویکس�ی بوس�ٹ ویکس�ی

جاندیاں ن�ی ، �ت اینہاں دا ایک ہی وقت وچ لینا محفوظ اے ۔

ن  این ایچ ایس  وچ اونہاں بالغاں نوں مفت د�ت   جاندی اے جو: فلو ویکس�ی

50 �ت اس توں زیادہ ن�ی )بشمول اوہ لوک جو 31 مارچ 2022 تک 50 	 
ہو جان دے(

کج صحت دیاں حالتاں ن�ی	 
حاملہ ن�ی	 
طویل قیام دی رہائیسش نگہداشت وچ ن�ی	 
ےھ یا 	  ، یا کیس بوڑ نگہداشت کرن آےل دا االؤنس حاصل کردے ن�ی

معذور شخص دے ل�ی اہم دیکھ بھال کرن آےل   ن�ی جو تواڈے 
۔ بیمار ہون دی صورت وچ  خطرے وچ  پڑ سکدے ن�ی

ےس شخص  دے  نال  رہنا جس دے انفیکشن ہون  دا زیادہ 	  کیس ا�ی
امکان اے۔

فرنٹ الئن صحت یا سماجی دیکھ بھال دے کارکن ن�ی	 

ن  حاصل  کر سکدے ن�ی اپ�ن   جی �پ  بالغ   این ایچ ایس فلو ویکس�ی
  ، رسجری  وچ،  اک  دواخا�ن وچ  جیہڑے  ایہہ خدمت پیش کردے ن�ی

تواڈی  مڈ  وائفری  رسوس  وچ  �ج تس�ی  حاملہ او  یا  کیس  ہسپتال دی 
اپائنٹمنٹ  وچ۔

بالغ
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�چ �ب
ن  ۔ اینہاں نوں ویکس�ی �پ آسا�ن نال فلو پکڑ سکدے ن�ی �ت پھیال سکدے ن�ی �ج

 ، لگان  نال دوجیاں لوکاں دی وی حفاظت ہوندی اے جو فلو دا شکار ن�ی
ے آیل فلو ویکسینیشن  این  ےھ لوک۔ ناک دی اس�پ �پ �ت بوڑ �ج

�ٹ ےس چھو ج�ی
ایچ ایس پر مفت دستیاب اے: 

�پ – 1 ستم�ج 2017 ےس 	  31 اگست 2021 نوں 2 یا 3 سال دی عمر دے �ج
�ئ 31 اگست 2019 دے درمیان پیدا ہو

�پ )استقبالیہ توں سال 6 تک (	  تمام پرائمری اسکول دے �ج
�پ سیکنڈری اسکول وچ	  تمام سال 7 توں 11 سال دے �ج
�پ طویل مد�ت صحت دیاں حالتاں دے  نال	  2 توں 17 سال دی عمر دے �ج

6 ماہ �ت 2 سال دے درمیان دی عمر دے بچیاں نوں ایک طویل مد�ت 
صحت دی حالت جو اونہاں  نوں فلو توں زیادہ خطرے وچ  ڈالدی اے ، 

ن دا انجکشن پیش کیتا جا�ئ دا ۔ ے دے بجا�ئ فلو ویکس�ی ناک دے اس�پ

ےع یا اونہاں   بچیاں نوں اونہاں دی جی �پ پریکٹس یا کمیون�ٹ کلینک دے ذر�ی
ےع فلو دی ویکسینیشن د�ت جا  دی اسکول دی ویکسینیشن رسوس دے ذر�ی

سکدی اے۔

اس موسم رسما وچ اپ�ن قوت مدافعت وچ 
اضافہ کرو۔


