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ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ



ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 
ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਸਰਦੀਆ ਂਚਵੱਿ ਫਲੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚਿਆ ਂਦੀ 

ਰੱਚਿਆ ਚਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਚਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੈ ਚਕ ਚਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਜੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਿੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ ਿੀ ਇਹ ਕਸਰਫ 
ਇਿੱ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੁਾਮ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ 

ਫਲੂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਸਰਦੀਆ ਂਚਵੱਿ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ 
ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਚਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਲੱਛਣਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਵਾਲੀ 
ਚਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜ ੋਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਂਵਗਦੀ ਨੱਕ 
ਅਤੇ ਗਲੇ ਚਵੱਿ ਿਰਾਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਭਾਰੀ 
ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ 
ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚਸਰ ਦਰਦ, ਜੋੜਾ ਂਅਤੇ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਚਵੱਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਂਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ। ਚਸਹਤਮੰਦ 
ਚਵਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦ ੋਤੋਂ ਸੱਤ ਚਦਨਾ ਂ
ਦ ੇਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦਂ ੇਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਚਬਮਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ 
ਦਾਿਲੇ, ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾ ਂਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਫਲੂ ਕਿਸ ਿਾਰਨ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ

ਫਲੂ ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸਾ ਂਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸਾਹ ਨਲੀ ਅਤੇ ਫੇਫਚੜਆ ਂ'ਤ ੇਅਸਰ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਤੇ ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸਾ ਂਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ, 
ਐਂਟੀਬਾਇਓਚਟਕਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਚਂਕ, ਜ ੇਫਲੂ ਕਰਕੇ 
ਕੋਈ ਜਚਟਲਤਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਐਂਟੀਬਾਇਓਚਟਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਿੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਚਛੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਚਵਸ਼ਾਲ ਿੇਤਰ ਚਵੱਿ ਲਾਰ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਚਨੱਕੀਆ ਂਬੂੰਦਾ ਂਚਵੱਿ 
ਫਲੂ ਦ ੇਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਚਫਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਇਹ 
ਬੂੰਦਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਸਤਹਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦ ੇਹਨ 
ਚਜੱਥ ੇਬੂੰਦਾ ਂਚਿੱਗੀਆ ਂਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਿਘੰਦੇ ਜਾ ਂਚਛਕੱ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਮੂਹੰ ਅਤੇ ਨਕੱ ਨੂੰ ਢਕੱ ਕੇ 
ਚਵਸ਼ਾਣ ੂਦ ੇਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਹਥੱਾ ਂਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈਂਿ ਜੈੱਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਪਰ ਫਲੂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫਲੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਾ?ਂ

ਫਲੂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚਵਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਦੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦ ੇ
ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਂਹੀ ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਇਰਸਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰ ਲਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਨੂੰ ਚਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਚਮਲਦਾ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਫਲੂ ਦ ੇਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਂਪਤਝੜ ਚਵੱਿ ਚਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਚਪਛਲੇ 
ਦਸ ਸਾਲਾ ਂਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਫੈਲੀ ਹੋਈ ਚਕਸਮ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਿੰਗਾ 
ਮੇਲ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਿੀ ਨੁਿਸਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ?ੈ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਿਦ ੇਹਨ ਚਕ ਬੁਰਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੂ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਕਾਮ 
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਦਨਾ ਂਲਈ ਚਬਸਤਰ ੇਚਵੱਿ ਰਚਹਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਲੂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਚਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ਰਚਹਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾ ਂ
ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਜੋਿਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਸੋਜ 
ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ, ਜਾ ਂਚਸਹਤ ਦੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਚਸਆਵਾ ਂਚਜ਼ਆਦਾ ਚਵਗੜ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜ ੇਮਾਮਚਲਆ ਂਚਵੱਿ, ਫਲੂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਰਚਹਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂ
ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ
ਫਲੂ ਦੀਆ ਂਫੈਲੀਆ ਂ

ਹੋਈਆ ਂਮੁੱਿ ਚਕਸਮਾ ਂਤੋਂ 
ਬਿਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ
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ਿੀ ਮਨੈੂੰ ਫਲੂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦਾ ਵਕਿਆ ਹਇੋਆ ਜੋਖਮ ਹ?ੈ

ਫਲੂ ਚਕਸ ੇਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਚਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਸਹਤ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ 
ਤਾ ਂਫਲੂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਚਸਆ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕਾਬ ੂ
ਚਵੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਠੀਕ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ 
ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ:ੇ
•  ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ ਚਜਵੇਂ ਚਕ:
•  ਚਦਲ ਦੀ ਸਮੱਚਸਆ
•   ਬ੍ਰੌਂਕਾਇਚਟਸ (ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਸੋਚਜਸ਼), ਏਮਫ਼ੀਸੀਮਾ (ਫੇਫਚੜਆ ਂਦੀ ਚਬਮਾਰੀ) ਜਾ ਂਦਮ ੇ

ਸਮੇਤ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਂਸਾਹ ਲੈਣ ਚਵੱਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
•  ਗੁਰਦ ੇਦੀ ਚਬਮਾਰੀ
•   ਚਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਇਲਾਜ (ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਸਟੀਰੌਇਿ ਦਵਾਈਆ ਂਜਾ ਂਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ) ਕਰਕੇ 

ਤੁਹਾਿੀ ਰੋਗਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ;
•  ਚਜਗਰ ਦੀ ਚਬਮਾਰੀ
•   ਚਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾ ਂਟ੍ਾਸਂੀਏਂਟ ਇਸਕੇਚਮਕ ਅਟੈਕ (TIA) ਹੋਇਆ ਸੀ
•  ਿਾਇਚਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ)
•   ਤੰਤ ੂਚਵਚਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਚਧਤ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਚਸਸ (MS), 

ਸੇਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ (ਚਦਮਾਗ ਦਾ ਲਕਵਾ)
•  ਪੜ੍ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ
•   ਤੁਹਾਿੀ ਚਤੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਚਸਆ - ਚਜਵੇਂ ਚਕ, ਚਸੱਕਲ ਸੈਲ ਰੋਗ ਜਾ ਂਤੁਹਾਿੀ ਚਤੱਲੀ ਨੂੰ 

ਹਟਾ ਚਦੱਤਾ ਚਗਆ ਹੈ
•   ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ (40 ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ BMI)

ਕੋਚਵਿ-19 ਲਈ NHS ਦੀ ਸ਼ੀਲਿ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਿੀ ਚਵਿਲੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਦੀ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਇਹ ਲੈਣ।

ਸਮੱਚਸਆਵਾ ਂਦੀ ਇਹ ਸੂਿੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਕਲੀਚਨਕਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਿਾ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੀ ਚਕਸ ੇਵੀ ਬੁਚਨਆਦੀ ਚਬਮਾਰੀ ਦ ੇਚਵਗੜ 
ਜਾਣ ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ ਵੀ 
ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਚਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੋਚਵਿ-19 ਦ ੇਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰਦ ੇਹਾ।ਂ
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ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰਵਾਉਣ ਬਾਰ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਉਹ ਸਾਰ ੇਚਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 'ਤ ੇਸੂਿੀਬੱਧ ਕੋਈ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ, ਜਾ:ਂ
•  65 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ
•  ਚਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾ ਂਨਰਚਸੰਗ ਹੋਮ ਚਵੱਿ ਰਚਹ ਰਹ ੇਹਨ
•   ਚਕਸ ੇਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਂਅਪਾਹਜ ਚਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਿ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਹਨ
•   NHS ਸ਼ੀਲਿ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਿੀ ਚਵਿਲੇ ਚਕਸ ੇਚਵਅਕਤੀ ਦ ੇਪਚਰਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਹਨ
•   ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦ ੇਚਸਹਤ ਜਾ ਂਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਮਿਾਰੀ ਹਨ 
•   ਗਰਭਵਤੀ (ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਿ)ੋ 
•   ਇੱਕ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿੇ ਹਨ (ਪੰਨਾ 7-8 ਦੇਿ)ੋ 

ਇਸ ਸਾਲ, ਵਧੇਰ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਵੱਿ ਪਤਝੜ ਦ ੇਮੌਸਮ ਚਵੱਿ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 
ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਇਸ ਚਵੱਿ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
ਦੇਿ ੋnhs.uk/fluvaccine.

ਇਸ ਸਾਲ NHS ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਿੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਕਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਵਅਿਤੀਆ ਂ
ਦ ੇਘਰਲੂੇ ਸਪੰਰਿ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਕਿਉਂ ਪਸ਼ੇ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ?ੈ

ਜ ੋਲੋਕ ਕੋਚਵਿ-19 ਦ ੇਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਸਰਦੀਆ ਂਚਵੱਿ 
ਚਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੁੰਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਿਾਹੁੰਦ ੇਹਾ ਂਚਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਜਸ ਚਵਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦ ੇਪਚਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਤੋਂ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਚਕਸ ੇ
ਅਚਜਹ ੇਚਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਚਹੰਦ ੇਹੋ ਜ ੋNHS ਦੀ ਸ਼ੀਲਿ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਿੀ ਚਵੱਿ ਹੈ, 
ਜਾ ਂਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆ ਂਦ ੇਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚਦਨ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਚਵੱਿ ਰਚਹਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ 
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਲਿ ਕੀਤ ੇਚਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਪਚਰਵਾਰ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਰਚਹੰਦ ੇਅਚਜਹ ੇਚਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੋਵਧੇਰ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 

ਿੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਮਰੇਾ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਬਚਾਅ ਿਰੇਗੀ?

ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਿਾ ਕੋਚਵਿ-19 ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ 
ਬਿਾਉਣ ਚਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜ ੋਚਕ ਇੱਕ ਅਸੁਿਾਵਂਾ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਲਾਗ 
ਹੈ ਚਜਸ ਕਾਰਨ ਜਚਟਲਤਾਵਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਦਾਿਲ 
ਹੋਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਵਿ-19 ਦ ੇਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਕੋਚਵਿ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ 
ਫਲੂ ਤੋਂ ਜਚਟਲਤਾਵਾ ਂਦਾ ਵੀ ਜੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
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ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾ।ਂ ਿੀ ਮਨੈੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਲੂ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਹਾ।ਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਰੱਚਿਆ ਲਈ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਚਕਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇ
ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ:

•   ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੀਆ ਂਗੰਭੀਰ ਸਮੱਚਸਆਵਾ ਂਦ ੇਉਹਨਾ ਂ
ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾ ਂਚਵੱਿ

•   ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਂਬੱਿਾ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਂਬੱਿੇ ਦਾ 
ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ

•   ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਬੱਿੇ ਦੀ ਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ 
ਚਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਪਚਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਚਨਆ ਂ
ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਮਲੇਗੀ

•   ਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਨੂੰ 
ਘਟਾਏਗੀ

ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮਨੈੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਕਿ ਮਨੈੂੰ ਫਲੂ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਮਨੈੂੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣ ੇ
ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਕਉਂਚਕ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈ ਤਾ ਂਇੱਕ ਚਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜ ੋਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਾ ਂਪੇਿੀਦਗੀਆ ਂਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ), ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾ ਂਦ ੇਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਚਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮਫ਼ੁਤ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਲੈ ਸਿਦੇ 
ਹ,ੋ ਜਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਜਾ ਂਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ 
ਉਪਲਬਿ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂ
ਲਈ ਫਲੂ ਦਾ 

ਟੀਕਾਕਰਨ
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ਮੈਂ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਿੀ ਮਨੈੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਿੱ ਹਰੋ 
ਵੈਿਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਹਾ;ਂ ਹਰ ਸਰਦੀਆ ਂਲਈ ਫਲੂ ਦੀ ਵਕੈਸੀਨ ਫਲੂ ਦੀ ਉਸ ਚਕਸਮ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹ ੈਚਜਸਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਚਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 
ਚਕਸਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੋ ਦ ੇਕੇ ਚਸਫ਼ਾਚਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਚਕ 
ਭਾਵੇਂ ਚਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕੈਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੈਸੀਨ ਲੈਣੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲੂ ਦੀ ਵਕੈਸੀਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਸਰਫ ਛੇ ਮਹੀਚਨਆ ਂਤਕ ਰਚਹ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਰ ਫਲੂ ਦ ੇਮੌਸਮ ਚਵਿੱ ਫਲੂ ਦੀ ਵਕੈਸੀਨ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਜ ੇਿੋਕਵਡ-19 ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੈਕਲਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈਤਾ ਂਿੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 
ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਰੁਕੱਖਅਤ ਹਵੋਾਗਂਾ/ਹਵੋਾਗਂੀ?

ਜਦੋਂ ਕੋਚਵਿ-19 ਫੈਚਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਹੋਣਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਿਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਅਤੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਚਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪਚਹਨਣਗੇ। 
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਚਵੱਿ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਚਨਯਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਹੁੰਿਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੈੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਕਿ ਮਨੈੂੰ ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ ਫਲੂ ਹ ੋਕਗਆ ਹ,ੈ ਿੀ ਮਨੈੂੰ ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਹਾ;ਂ ਦੂਸਰ ੇਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਚਕਉਂਚਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਕਸਮ ਦ ੇਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈ। 

ਮਰੇ ੇਬਕੱਚਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਕਵਚਾਰ ਹ?ੈ ਿੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਜ ੇਤੁਹਾਿਾ ਛੇ ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਿਾ ਹੈ ਚਜਸ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 'ਤ ੇਸੂਿੀਬੱਧ 
ਸਮੱਚਸਆਵਾ ਂਚਵੱਿੋਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਇਹਨਾ ਂ
ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦ ੇਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਚਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਫਲੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇਬੱਿੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇ
ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਛੇ ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂਚਵੱਿ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਚਸਫ਼ਾਚਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ। ਇਸ ੇਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਰੱਚਿਆ 
ਆਪਣ ੇਬੱਿੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਿਾਉਣਗੀਆ ਂਚਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਚਨਆ ਂ
ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਰੱਚਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
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ਬੱਚਿਆ ਂਦ ੇਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਚਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਦੂਜ ੇਬੱਚਿਆ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇ
ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣਾ,ਂ ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਮਾਚਪਆ ਂਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਚਵੱਿ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਂਆਪਣੇ 
ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਚਮਲੇਗੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਚਜਹੜ ੇਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ:

•  31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦ ੋਜਾ ਂਚਤੰਨ ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਿੇ
•  ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿੇ
•  ਸਾਲ 7 ਦ ੇਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿੇ

ਦ ੋਅਤੇ ਚਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਹਨਾ ਂਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਚਟਸ ਚਵਿ ੇ
ਪ੍ਰੈਕਚਟਸ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲਗਭਗ 
ਸਾਰ ੇਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਵੱਿ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ, 
ਵੈਕਸੀਨ ਹਰੇਕ ਨਾਸ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦ ੇਰੂਪ ਚਵੱਿ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਚਹਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NHS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਿੋ nhs.uk/child-flu.

ਮਨੈੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਕਈ ਚਕਸਮ ਦੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ 'ਤ ੇਚਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਹੇਠਾ ਂਚਦੱਤ ੇਚਵੱਿੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
•   2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਨੱਕ ਦ ੇਸਪਰੇਅ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।

•   18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦ ੇਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ-
ਸਰਗਰਮ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਕੋਈ ਚਜਉਂਦ ੇਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਚਨਰਭਰ ਕਰਚਦਆ ਂਚਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਚਕਵੇਂ 
ਬਣਾਇਆ ਚਗਆ ਸੀ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਚਕਸਮਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ।

•   65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਕੋਈ ਚਜਉਂਦ ੇਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਜਹੀ ਵੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਅਚਜਹਾ ਸਹਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਜ ੋਸਰੀਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਚਤਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਚਤਚਕਚਰਆ ਕਰਨ ਚਵੱਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
ਚਕਉਂਚਕ ਚਜਵੇਂ-ਚਜਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਚਤਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਤਚਕਚਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine/


ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ – 9 – ਸਰਦੀਆ ਂ2020/21

ਜ ੇਤੁਹਾਿਾ ਬੱਿਾ 6 ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦ ੇਚਵਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੂ ਲਈ ਉੱਿ ਜੋਿਮ ਵਾਲੇ 
ਸਮੂਹ ਚਵੱਿ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਕਉਂਚਕ ਨੱਕ 
ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਕੁਝ ਉਹਨਾ ਂਬਚੱਿਆ,ਂ ਜ ੋਚਕਸੇ ਜੋਿਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਚਵਿੱ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ 
ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕੈਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਏੋਗੀ, ਜ ੇਨਕੱ ਵਾਲੀ ਸਪ੍ਰਅੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਢਕੁਵੀਂ ਨਾ ਹਵੋ।ੇ

ਿੀ ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੂੰ ਦਸੂਰੀਆ ਂਵੈਿਸੀਨਾ ਂਦ ੇਸਮੇਂ 'ਤ ੇਹੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਕਦਤੱੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹ?ੈ

ਹਾ।ਂ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਬਿਪਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਰੁਟੀਨ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦ ੇਸਮੇਂ 'ਤ ੇਹੀ ਚਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚਬਮਾਰੀ ਹੈ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਜਹੀ ਚਬਮਾਰੀ ਹੈ ਚਜਸ ਨਾਲ 
ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੀ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਹ ੈਕਜਸਨੂੰ ਵੈਿਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਦਤੱੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ੇਵੀ 
ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਚਕਸ ੇਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਕੇ 
ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਆਚਂਿਆ ਂਤੋਂ 
ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾ ਂਅਚਜਹੀ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ ਚਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੀ 
ਪ੍ਰਚਤਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਕਸਮਾ ਂਦੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ - ਆਪਣ ੇ
ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਿੇ ਚਬਹਤਰ ਹੋਣ 
ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਵੱਿ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ 
ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਬੱਚਿਆ ਂਲਈ 

ਢੁਕਵੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ।ਂ ਚਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਚਕ ਤੁਸੀਂ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਚਹਲਾ ਂਆਪਣੀ 
ਨਰਸ, ਜੀਪੀ ਜਾ ਂਫਾਰਮਾਚਸਸਟ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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ਮਰੇ ੇਬਕੱਚਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਕਵਚਾਰ ਹ?ੈ 

ਬੱਿੇ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਜੇਕਰ: 
•   ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਚਪਛਲੇ 72 ਘੰਚਟਆ ਂਚਵੱਿ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਵੇਲੇ ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਵੱਿ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 
ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਚਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ

•   ਹੇਠਾ ਂਚਦੱਤ ੇਦ ੇਕਾਰਨ ਤੀਬਰ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ
– ਦਮਾ ਜਾਂ
– ਅੰਿੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਚਸਸ
(ਇਨ੍ਾ ਂਦੋਵਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਚਸਫ਼ਾਚਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਚਦੱਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•   ਕੋਈ ਿਾਕਟਰੀ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ, ਜਾ ਂਅਚਜਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹਨ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਚਤਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦ ੇਪਚਰਵਾਰ ਚਵੱਿ 
ਕੋਈ ਅਚਜਹਾ ਚਵਅਕਤੀ ਹੈ ਚਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰਚਤਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ 
ਰਚਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

•   ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਚਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਚਹੱਸ ੇਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ1

ਨਾਲ ਹੀ, ਚਜਨ੍ਾ ਂਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦ ੋਹਫ਼ਚਤਆ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਤਰੱਚਿਆ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਚਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾ ਂਚਵੱਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਨੱਿ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਕਵਚੱ ਸਰੂਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜੇਲਾਟਾਈਨ (ਪਰੋਸਾਈਨ 
ਜੇਲਾਟਾਈਨ) ਹੁਦੰੀ ਹ?ੈ 

ਹਾ।ਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਵੱਿ ਜੇਲਾਟਾਈਨ (ਪੋਰਸਾਈਨ ਜੇਲਾਟਾਈਨ) ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆ ਂਚਵੱਿ 
ਵਰਚਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇਲਾਟਾਈਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਵਾਇਰਸਾ ਂਨੂੰ ਸਚਥਰ ਰੱਿਣ ਚਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜ ੋਵੈਕਸੀਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਨੱਕ 
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਚਦੱਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਚਵੱਿ ਵਧੇਰ ੇਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ ਦੇਣ ਚਵੱਿ ਆਸਾਨ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਚਜਆ ਂਚਵੱਿ ਫਲੂ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਬਹਤਰ ਸਮਚਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜ ੋ
ਚਕ ਫਲੂ ਦੀਆ ਂਜਚਟਲਤਾਵਾ ਂਦ ੇਪ੍ਰਤੀ ਚਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾ ਂਹੋਰ ਿਾਕਟਰੀ ਸਚਥਤੀਆ ਂਜਾ ਂਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਫਲੂ ਹੋਣ 
ਦਾ ਿਤਰਾ ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਾਕਟਰੀ 
ਉਤਪਾਦਾ ਂਚਵੱਿ ਪੋਰਸਾਈਨ ਜੈਲੇਟਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਨਰਸ ਜਾ ਂਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਿੋਣਾ ਂ‘ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

[1] ਵੈਕਸੀਨ ਚਵਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਿੀ ਲਈ www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil 'ਤ ੇਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ

http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
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ਿੀ ਮਨੈੂੰ ਿੋਈ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਹਣੋਗ?ੇ

ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਚਵੱਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਗਦਾ ਜਾ ਂਬੰਦ ਨੱਕ, ਚਸਰ ਦਰਦ, 
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭੁਿੱ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦ ੋਚਦਨਾ ਂਤਕ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਘੱਟ ਦਰਜ ੇਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਕਸ ੇਵੀ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਗੰਭੀਰ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਿੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਮਰੇਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਬਚਾਅ ਿਰੇਗੀ?

ਚਕਉਂਚਕ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਇੱਕ ਜੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਕ 
ਵੈਕਸੀਨ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਚਵਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਾਦਂੀ ਹੈ। ਚਪਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਂਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਵੈਕਸੀਨ 
ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਫੈਲੀ ਹੋਈ ਚਕਸਮ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਿੰਗਾ ਮੇਲ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਮਨੈੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਰੇ ਤਿ ਰਕੱਖਆ ਕਮਲੇਗੀ?

ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰ ੇਫਲੂ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਣੁ ਮਨੈੂੰ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਚਵੱਿ ਦੱਸ ੇਗਏ ਸਮੂਹਾ ਂਚਵਿੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੋ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਜੀਪੀ ਜਾ ਂਪ੍ਰੈਕਚਟਸ ਨਰਸ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਚਵਕਲਚਪਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ 
ਫਾਰਮਾਚਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਟਰਚਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰਾਹੀਂ 
ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਲਵੋ।

ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਜ ੋਆਪਣ ੇਕਰਮਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਦੀਆ ਂਇੱਛੁਕ ਹਨ (ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਉਹ ਜੋਿਮ ਚਵੱਿ ਨਾ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਚਵਵਸਾਇਕ ਚਸਹਤ ਚਵਭਾਗਾ ਂਦੁਆਰਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਕੇ NHS 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦ ੇਚਸਹਤ ਜਾ ਂਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕਰਮਿਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਚਕ ਤੁਹਾਿੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚਕਹੜ ੇਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਹੋਵੋ।
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ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸਾਰ ਚਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਿਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ 
ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
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•  65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ

•   ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਨਵਜਾਤਾ ਂਸਮੇਤ 65 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ ਚਜਸ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 'ਤ ੇਸੂਿੀਬੱਧ 
ਿਾਕਟਰੀ ਸਮੱਚਸਆ ਹੈ

•  ਸਾਰੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ,ਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਚਕਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ

•   ਸਾਰ ੇਦ-ੋ ਅਤੇ ਚਤੰਨ ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਿੇ  
(ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੂ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦ ੇ31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  
ਦ ੋਜਾ ਂਚਤੰਨ ਸਾਲ ਦ ੇਹੋਣ)

•  ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਵਿਲੇ ਸਾਰ ੇਬੱਿੇ 

•  ਸਾਰ ੇਸਾਲ 7 ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿੇ

•  ਚਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾ ਂਨਰਚਸੰਗ ਹੋਮ ਚਵੱਿ ਰਚਹ ਚਰਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਵਅਕਤੀ

•   ਹਰੇਕ ਉਹ ਚਵਅਕਤੀ ਜ ੋਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਂਅਪਾਹਜ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

•   NHS ਸ਼ੀਲਿ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਿੀ ਚਵਿਲੇ ਚਕਸ ੇਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਦ ੇ
ਪਚਰਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ

•  ਸਾਰ ੇਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦ ੇਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਮਿਾਰੀ

ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਜੀਪੀ, 
ਪ੍ਰੈਕਚਟਸ ਨਰਸ ਜਾ ਂਫਾਰਮਾਚਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬਾਅਦ ਚਵਿੱ ਪਤਝੜ ਦ ੇਮੌਸਮ ਚਵਿੱ ਹਰੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਦੀ ਵਕੈਸੀਨ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਯਗੋ ਹ,ੋ nhs.uk/fluvaccine 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਪਤਝੜ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਗੰਾ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ 
ਮਨੰ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਸਰੁਕੱਖਅਤ ਹ।ੋ
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