در زمستان امسال ن
ایم� خود را تقویت کنید

واکسیناسیون کووید -19و آنفوالنزا ت
مهم�ین کاری است که میتوانید برای محافظت از خود
و عزیزانتان در این زمستان انجام دهید .در زمستان امسال احتمال ابتالی افراد ت
بیش�ی
کم�ی ن
به آنفوالنزا وجود دارد زیرا در افراد ت
ایم� طبیعی ایجاد میشود و اگر همزمان به
آنفوالنزا و کووید -19مبتال شوید ،احتمال مریض شدن شما به صورت جدی ت
بیش� است.
 NHSدر جنوب ش�ق لندن از ساکنان میخواهد که ایمن بمانند و به هزاران نفری که قبال ً
واکسینه شدهاند بپیوندند.

واکسیناسیون کوید19-
:12-15

ت
بیش� افراد  ۱۲تا  ۱۵ساله در
مدرسه یا در رویدادهای محیل جامعه خودشان
ین
همچن�
واکسن دریافت خواهند کرد .آنها
میتوانند ازطریق خدمات رزرو میل در ییک از مراکز
بگ�ند ،به برخی از کلینیکها
واکسیناسیون وقت ی
هم میتوانند بدون نوبت قبیل مراجعه کنند .پزشک
عمومی یا متخصص با افرادی که دارای ش�ایط پزشیک
خایص هستند تماس خواهد گرفت.

 :16+اگر  ۱۶سال یا ت
بیش� دارید،
میتوانید واکسن خود را در ییک از
کلینیکهای بدون وقت قبیل ،ازطریق پزشک
عمومی یا با استفاده از خدمات رزرواسیون
میل دریافت کنید .نیازی به رضایت والدین
ندارید.

ت
تقوی�:
واکسن

واکسن تقویتکننده :اگر از دوز دوم شما
حداقل سه ماه گذشته باشد و ش�ایط زیر را
داشته باشید ،میتوانید واکسن تقویتکننده
دریافت کنید:
• ۱۶سال یا ت
بیش� داشته باشید
• ۱۲-۱۵سال یا ت
بیش� داشته باشید و
بیماریهای زمینهای که شما را در معرض
خطر ابتال به کووید -۱۹شدید قرار دهد
داشته باشید.
گروههای ن
س� جدید ی ز
ن� ممکن است واجد
ش�ایط شوند .لطفاً آخرین توصیهها را در
WWW.NHS.UK/WINTERVACCINATIONS
برریس کنید

ین
سوم� دوز اولیه:

اگر  ۱۲سال یا ت
بیش� دارید و سیستم
ن
اول� یا ی ن
ایم� بدن شما در زمان ی ن
دوم�
دوز بهشدت ضعیف شده باشد ،دوز
سوم واکسن معموال ً حدود  ۸هفته پس
از دوز دوم به شما پیشنهاد میشود.
شما میتوانید ی ن
سوم� دوز اولیه خود را
ن
بیمارستا� ،پزشک عمومی یا
در خدمات
داروخانههای همکار دریافت کنید .ییک
ت
بهداش� به
از متخصصان مراقبتهای
شما مشاوره میدهد که آیا واجد ش�ایط
هستید یا نه ،و اینکه ت
به�ین زمان برای
شما چه ت
وق� است.

اطالعات ت
بیش�ی میخواهید یا نگران این هستید که از کارتان عقب افتادهاید؟

www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

ن
در زمستان امسال ایم� خود را تقویت کنید
واکسن آنفوالنزا یک واکسن ایمن و مؤثر است .هر ساله در  NHSبرای کمک به محافظت از
افرادی که در معرض خطر ابتال به آنفوالنزا هستند ارائه م ی شود .اگر کووید -19داشتهاید،
ین
زدن واکسن آنفوالنزا ب� خطر است.
پیشگ�ی از آنفوالنزا مؤثر خواهد
همچن� در کمک به
ی
بود .برخی از افراد ممکن است واجد ش�ایط هر دو واکسن آنفوالنزا و واکسن ت
تقوی� کوید-19
باشند .اگر هر دو واکسن به شما پیشنهاد میشود ،زدن همزمان آنها ب� خطر است.

واکسیناسیون آنفوالنزا
بزرگساالن

ن
بزرگساال� داده میشود که:
واکسن آنفوالنزا در  NHSبه
• 50سال و باالتر هستند (از جمله ن
کسا� که تا  50 31/03/2022ساله
خواهند شد)
• ش�ایط پزشیک خایص دارید
•باردار هستید
ن
•تحت مراقبتهای طوال� مدت هستید
•کمک هزینه مراقبت دریافت میکنید ،یا مراقب اصیل یک فرد مسن یا
معلول هستید که ممکن است در صورت بیماری شما در معرض خطر
قرار یگ�د.
گ
•با کیس زند� میکنید که احتمال ت
بیش�ی برای ابتال به عفونت دارد
•یک مددکار مر ت
اقب� یا مراقب اجتماعی هستید
بزرگساالن میتوانند واکسن آنفوالنزای  NHSرا در نزد پزشک عمومی،
داروخانهای که این خدمات را ارائه میدهد ،دریافت کنند و اگر باردار هستید
نزد مامای خود دریافت کنید.

کودکان

کودکان میتوانند به ر ت
بگ�ند و به بقیه انتقال دهند.
اح� آنفوالنزا ی
همچن� از سایر افراد آسیبپذیر در برابر آنفوالنزا ین�ز
ین
واکسیناسیون آنها
ن
اس�ی بی� واکسن آنفوالنزا به
مانند نوزادان و افراد مسن ،محافظت میکند .پ
صورت رایگان در  NHSدر ت
دس�س است برای:
•کودکان  2یا  3ساله در  - 31/08/2021متولد شده ی ن
ب�  1/09/2017و
31/08/2021
ن
ن
دبستا� تا کالس ششم)
دبستا� (پیش
•همه کودکان
دب�ستان
•تمام کودکان کالس 7تا  11در ی
ن
•کودکان  2تا  17ساله با عارضه طوال� مدت پزشیک
ن
طوال� مدت که آنها را در معرض
به کودکان  6ماهه تا  2ساله با عارضه
ن
اس�ی بی� ،واکسن آنفوالنزا
خطر ابتال به آنفوالنزا قرار میدهد ،به جای پ
تزریق میشود.
کودکان ممکن است واکسن آنفوالنزا را از طریق مطب پزشک عمومی یا
کلینیک اجتماعی یا از طریق رسویس واکسیناسیون مدرسه خود انجام دهند.

اطالعات ت
بیش�ی میخواهید یا نگران این هستید که از کارتان عقب افتادهاید؟

www.nhs.uk/wintervaccinations

