
التطعيم ضد مرض كوفيد -19

ء يمكنك القيام به  ي
نفلونزا هو أهم �ش وس Covid-19 والإ إن الحصول عىل لقاحات ف�ي

لحماية نفسك وأحبائك هذا الشتاء. من المرجح أن يصاب المزيد من الناس بالأنفلونزا 
نفلونزا  هذا الشتاء لأن عدًدا أقل من الناس سيكون لديهم مناعة طبيعية وإذا أصبت بالإ
ي 

. تحث NHS �ف ي نفس الوقت ، فمن المرجح أن تكون مريًضا بشكل خط�ي
و COVID-19 �ف

ق لندن السكان عىل البقاء بأمان والنضمام إىل الآلف الذين تم تطعيمهم  جنوب �ش
بالفعل.

مزيد من المعلومات أو هل تشعر بالقلق من أنك فاتتك لقاحك؟
www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine

www.nhs.uk/covid-vaccination

15-12: سيعطى اللقاح لمعظم 
ي 

من تبلغ أعمارهم من 12 إىل 15 سنة �ف
ي االأنشطة االجتماعية المحلية.

المدرسة أو�ف
ي مركز التطعيم 

يمكنهم أيًضا تحديد موعد �ف
من خالل خدمة الحجز الوطنية ، ويمكنهم 

ي ال تحتاج إىل موعد. 
حضور العيادات ال�ت

سيتم االتصال بمن يعانون من بعض الحاالت 
. ي

الصحية من قبل طبيبهم العام أو االأخصا�أ

لقاح معزز:
اللقاح المعزز: يمكنك الحصول عىل لقاح 

معزز إذا كنت قد أخذت جرعتك الثانية 
منذ مدة ال تقل عن ثالثة أشهر و:  

بلغت من العمر 16 عاًما أو أك�ث	 

ي 	 
عمرك من 12 إىل 15 عاما، وتعا�ف

من ظروف صحية تزيد من احتمالية 
.COVID-19 إصابتك بـ

قد تصبح فئات عمرية الجديدة مؤهلة. 
www. يرجى مراجعة أحدث النصائح عىل

nhs.uk/wintervaccinations

الجرعة الأولية الثالثة:
إذا كان عمرك أك�ث من 12 عاًما وكان لديك 

ي وقت 
ي جهاز المناعة �ف

ضعف شديد �ف

الجرعة االأوىل أو الثانية، سيتم تقديم 

جرعة ثالثة من اللقاح عادًة بعد حواىلي 

8 أسابيع من جرعتك الثانية. يمكنك 

ي 
الحصول عىل جرعتك االأساسية الثالثة �ف

خدمة المستشفى أو عند الطبيب العام 

ي 
ك أخصا�أ أو الصيدلية المشاركة. سيخ�ب

الرعاية الصحية إذا كنت مؤهالً وما أفضل 

وقت للحصول عليه.

+16: إذا كان عمرك 16 عاًما أو أك�ث ، 
ي عيادة 

يمكنك اختيار الحصول عىل لقاحك �ف
بدون موعد، أو عن طريق طبيبك العام أو 
باستخدام خدمة الحجز الوطنية. ال تحتاج 

إىل موافقة الوالدين.

عزز مناعتك هذا الشتاء



نفلونزا لقاح الإ

ي حماية 
نفلونزا هو لقاح آمن وفعال. يتم تقديمه كل عام عىل NHS للمساعدة �ف لقاح الإ

وس  صابة بمرض خط�ي من الأنفلونزا. إذا كنت مصابًا بف�ي ف لخطر الإ الأشخاص المعرض�ي
ي المساعدة عىل 

نفلونزا. ستظل فعالة �ف COVID-19 ، فمن الآمن الحصول عىل لقاح الإ
نفلونزا ولقاح  ف للحصول عىل لقاح الإ الوقاية من الأنفلونزا. قد يكون بعض الأشخاص مؤهل�ي

ي نفس الوقت.
ف ، فمن الآمن تناولهما �ف COVID-19 المعزز. إذا ُعرض عليك كال اللقاح�ي

ف الذين: ي NHS للبالغ�ي
نفلونزا مجانًا �ف يتم إعطاء لقاح االإ

ي ذلك أولئك الذين سيبلغون 	 
تبلغ من العمر 50 عاًما أو أك�ث )بما �ف

من العمر 50 عاًما بحلول 31 آذار )مارس( 2022(
لديهم ظروف صحية معينة	 
حامل	 
قامة	  ي رعاية سكنية طويلة االإ

هم �ف
تلقي عالوة مقدم الرعاية ، أو تكون مقدم الرعاية الرئيسي لكبار 	 

ي خطر إذا مرضت
ف الذين قد يكونون �ف السن أو المعاق�ي

صابة بالعدوى	  العيش مع شخص أك�ث عرضة لالإ
ي مجال الصحة أو الرعاية االجتماعية	 

ي الخطوط االأمامية �ف
تعمل �ف

ي عيادة الممارس العام 
ف الحصول عىل لقاح إنفلونزا NHS �ف يمكن للبالغ�ي

ي 
ي تقدم الخدمة أو خدمة القبالة إذا كنت حامالً أو �ف

أو الصيدلية ال�ت
ي المستشفى.

موعد �ف

الكبار

مزيد من المعلومات أو هل تشعر بالقلق من أنك فاتتك لقاحك؟
www.nhs.uk/wintervaccinations

الأطفال
ونها بسهولة. كما أن تطعيمهم  يمكن لالأطفال أن يصابوا باالأنفلونزا وينت�ث

ف لالإصابة باالأنفلونزا ، مثل االأطفال وكبار السن. لقاح  يحمي االآخرين المعرض�ي
ي NHS من أجل: 

االأنفلونزا بخاخ االأنف متاح مجانًا �ف

ي 31 أغسطس 	 
ف 2 أو 3 سنوات �ف اوح أعمارهم ب�ي االأطفال الذين ت�ت

ف 1 سبتم�ب 2017 و 31 أغسطس 2019 2021 - ولدوا ب�ي
جميع أطفال المدارس االبتدائية )التمهيدي اىل الصف السادس(	 
ي المدرسة 	 

جميع االأطفال من الصف السابع إىل الصف الحادي ع�ث �ف
الثانوية

ف 2 إىل 17 عاًما الذين يعانون من 	  اوح أعمارهم ب�ي االأطفال الذين ت�ت
ظروف صحية طويلة االأمد

ف والذين يعانون من حالة  ف 6 أشهر وسنت�ي اوح أعمارهم ب�ي االأطفال الذين ت�ت
صحية طويلة االأمد تجعلهم أك�ث عرضة لالإصابة باالأنفلونزا سيحصلون عىل 

حقنة لقاح االأنفلونزا بدالً من رذاذ االأنف.

نفلونزا من خالل عيادة الممارس العام أو  قد يحصل االأطفال عىل لقاح االإ
عيادة المجتمع أو من خالل خدمة التطعيم بالمدرسة. 

عزز مناعتك هذا الشتاء


