هل ي ُحق لك للحصول عىل لقاح الخدمات الصحية
الوطنية مجاناً؟

ميكن لألنفلونزا أن تكون خطرية ،والحصول عىل لقاح األنفلونزا هو أفضل وسيلة للحامية
ضدها .لهذا السبب ي ُّوىص بالتطعيم السنوي ضد األنفلونزا لألشخاص األكرث عرضة لخطر حدوث
مضاعفات إذا أصيبوا باألنفلونزا.
لقاح األنفلونزا مجاين للجميع (من سن ستة أشهر) من يعاين من:
•داء السكري
•آالم بالصدر طويلة األجل ،مثل مرض االنسداد الرئوي املزمن ()COPD
•الربو املعتدل أو الحاد
•مشكلة يف القلب
•مرض الكبد
•أمراض الكىل (من املرحلة )٣
•كان مصاباً بجلط ٍة دماغي ٍة أو سكتة دماغية مصغرة ،أو يعاين من اضطراب عصبي آخر (عىل سبيل املثال ،التصلب املتعدد)
•الجهاز املناعي الذي ال يعمل بشكل جيد
•إزالة الطحال أو الطحال الذي ال يعمل بشكل جيد؛ أو
•بالغ مفرط البدانة (مع مؤرش كتلة الجسم ( )BMIمن  40أو أكرث)
كام يوىص بها ومجاناً أيضاً لألشخاص الذين:
•عامل الرعاية املنزلية الذين لديهم اتصال منتظم مع عمالئهم
•الحامل
•البالغ من العمر  65عاماً أو أكرث
•العيش يف دار رعاية طويلة اإلقامة
•مقدمو الرعاية (من ال يتلقون مقابل الرعاية)
•منتسبي “املجتمع أوالً”؛ أو
•أعضاء املنظامت التطوعية املعرتف بها الذين يقدمون اإلسعافات األولية الطارئة املخططة يف املناسبات العامة املنظمة.
للعاملني يف مجال الرعاية الصحية أو االجتامعية :ينصح بإجراء لقاح األنفلونزا إذا كان لديك اتصال مبارش مع املرىض أو العمالء ،يرجى
التحدث إىل صاحب العمل للحصول عىل مزيد من املعلومات).

لألطفال :يُنصح باستخدام لقاح األنفلونزا (رذاذ األنف) املجاين لجميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني سنتني
أو ثالث يف  ٣١أغسطس ٢٠١٩م .ميكنك الحصول عىل هذا من عيادة طبيب األرسة الخاصة بطفلك .سيتم تقديم
اللقاح يف املدرسة لجميع األطفال يف املدارس االبتدائية ابتدا ًء من فصل الروضة.
لقاح األنفلونزا هو أفضل طريقة للحامية من اإلصابة أو انتشار األنفلونزا  -لذلك ال
تفوت الفرصة .إذا مل تكن متأكدا ً مام إذا كان بإمكانك الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا
مجاناً ،فاطلب املشورة من طبيب األرسة أو الصيدلية.
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