িবনামূেল) এন্এইচ্এস্ ফ্লূর 2টকার জেন)
আপিন কী 9যাগ)?
ফ্লূ মারা(ক হেত পাের, এবং ফ্লূর 1টকা হে3 এর িব5ে6
সেবা9ম
8
:িতর;া ব<ব=া। আর তাই ফ্লূেত আAাB সেবাC
8
জ1টলতািদর ঝু ঁ িকসIJ ব<KLেদরেক পরামশ Nদয়া
8
হেয় বাৎসিরক
িভি9েত ফ্লূর 1টকা Nনয়ার জেন<।
9সসব সকল ব)<=রা (ছয় মাস বয়স হেত) িবনামূেল) ফ্লূর 2টকা পােবন, যােদর রেয়েছঃ
• ডায়ােব1টস্ (বহUমূV Nরাগ)
• বুেক এক1ট দীঘ-কালীন
8
জ1টলতা, Nযমনঃ দীঘ=ায়ী
8
:িতব\কতা সৃ1^কারক ফুসফুসঘ1টত Nরাগ (Aিণক অব্স্aাক1টভ্
পাল্েমান<ারী িডKজজ্ তথা িসওিপিড)

•
•
•
•
•

মাঝাির অথবা d5তর আজ্মা (হাঁপািন Nরাগ)

•
•
•

এক1ট অনাAম<তা প6িত Nয1ট স1ঠকভােব কাজ করেছ না।

eদিপেfর সমস<া
লীভােরর (যকৃৎ) Nরাগ
িকডিনর (বৃg) Nরাগ (ধাপ 3 হেত)
এক1ট Niাক হেয়েছ অথবা Nছােটা ধরেনর Niাক হেয়েছ, যােদর অপর Nকােনা ধরেনর kায়ুিবক জ1টলতা রেয়েছ (Nযমনঃ
বহUিবধ l<ােলাসীস্)
যােদর nীিলন (oীহা) অপসারণ করা হেয়েছ অথবা এক1ট nীিলন (oীহা) রেয়েছ Nয1ট স1ঠকভােব কাজ করেছ না; অথবা
মাVািতিরL ওজনওয়ালা :াpবয়l ব<KL, যােদর বিড মাছ্ ইনড<াl (িবএম্আই) 40 অথবা এর Nবিশ।

9সসব ব)<=9দর জেন)ও এ2ট সুপািরশ করা হয় এবং িবনামূেল) Hদান করা হয়, যারাঃ
• Nকয়ার Nহাম্ এর কমq যারা তােদর rােয়sেদর সােথ িনয়িমত Nযাগােযাগ বজায় রােখন
• গভ8বতী
• যােদর বয়স 65 অথবা এরেচেয় Nবিশ
• দীঘ-অব=ােনর
8
Nকয়ার Nহাম্-এ বাস কেরন
• Nকয়ারার (অৈবতিনক)
• কিমউিন1ট ফাx8 Nরস্পyার; অথবা
• zীকৃত Nz3ােসবী সংগঠনসমূেহর সদস< যারা সংগ1ঠত পাবিলক অনু{ানdেলােত পিরকি|ত জ5ির :াথিমক িচিকৎসা
:দান কের থােকন।

JাK) অথবা 9সাশাল 9কয়ার কমNেদর জেন)ঃ যিদ Nরাগীেদর অথবা rােয়sেদর সােথ আপনার সরাসির Nযাগােযাগ থােক,
তাহেল ফ্লূর 1টকা Nনয়ার পরামশ তােদরেক
8
Nদয়া হে3; আর তাই আেরা তেথ<র জেন< আপনার িনেয়াগদাতার সােথ কথা বলুন।

িশ`েদর জেন)ঃ 31 অগাx 2019 তািরেখ Nযসব িশ~েদর বয়স দুই অথবা িতন তােদরেক িবনামূেল< ন<াজাল্-N• ফ্লূ 1টকার
Nদয়ার জেন< পরামশ Nদয়া
8
হয়। আপিন এ1ট আপনার িশ~র Kজিপর কাছ Nথেক Nপেত পােরন। িরেসপ্শন rাশ হেত :াইমারী
lুেলর সকল িশ~েদরেক lুেল তােদর 1টকা Nদয়া হেব।

ফ্লূ-9ত আOাP হওয়া অথবা তা সংOমেণর িবRেS Hিতেরাধ গেড় তV লার সেবাXম
W
উপায় হেZ ফ্লূর 2টকা [হণ
করা – সুতরাং িনেজেক ব<\ত করেবন না। আপিন িবনামূেল) ফ্লূর 2টকা পাওয়ার উপযু= িকনা যিদ 9স ব)াপাের
িন<^ত না থােকন, তাহেল উপেদেশর জেন) আপনার <জিপর সাজWারী অথবা Kানীয় ফামাসীেক
W
<জ_াসা কRন।

www.beatflu.org সাইেট Nযেয় ফ্লূ এবং ফ্লূর 1টকা সIেক8
আেরা িব}ািরত জানুন।
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