ਕੀ ਤ�ਸੀਂ ਮ�ਫਤ ਐਨਐਚਐਸ (NHS)
ਫਲ� ਟੀਕਾ ਲਈ ਯ�ਗ ਹ�?
ਫਲ� ਗ�ਭੀਰ ਹ� ਸਕਦਾ ਹ�, ਅਤ� ਫਲ� ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਇਸ ਤ�ਂ ਸਭ ਤ�ਂ ਵਧੀਆ ਸ�ਰ�ਖਿਆ
ਹ�| ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲ�ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫਲ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰ�ਰੀ ਹ� ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ�� ਜ�ਿਆਦਾਤਰ
ਪ�ਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹ��ਦਾ ਹ� ਜ� ਫਲ� ਫ�ਲਦਾ ਹ�|

ਫਲ� ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਰ�ਕ (ਛ� ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤ�ਂ) ਲਈ ਮ�ਫਤ ਹ� ਜਿਸ ਨ�� ਹ�:
•

ਸ�ੂਗਰ

•

ਲ�ਬ� ਸਮ�ਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ�ਿਕਾਇਤ, ਜਿਵ�ਂ ਕਿ ਪ�ਰਾਣੀ ਰ�ਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ(COPD))

•

ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਗ�ਭੀਰ ਦਮਾ

•

ਦਿਲ ਦੀ ਸਮ�ਸਿਆ

•

ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

•

ਗ�ਰਦ� ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਪੜਾਅ 3 ਤ�ਂ)

•

ਦ�ਰਾ ਪਿਆ ਹ�ਵ� ਜਾਂ ਛ�ਟਾ ਦ�ਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨ�� ਇਕ ਹ�ਰ ਤ�ਤ�ਵਿਕਾਰ ਹ� (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲ�ਰ�ਸਿਸ)

•

ਇਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜ� ਕਿ ਚ�ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ�ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ

•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿ�ਲੀ (ਸਪਲੀਨ) ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤਿ�ਲੀ (ਸਪਲੀਨ) ਹ� ਜ� ਚ�ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ�ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ; ਜਾਂ

•

ਬਹ�ਤ ਜ�ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਹ� (ਜਿਸ ਵਿ�ਚ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇ�ਡ�ਕਸ (BMI) 40 ਜਾਂ ਵ�ਧ ਹ�

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲ�ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰ�ਰੀ ਅਤ� ਮ�ਫਤ ਹ� ਜ�:
•

ਘਰ ‘ਚ ਕ�ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ� ਜ� ਦ�ਖਭਾਲ ਕਰਦ� ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸ�ਪਰਕ ਹ��ਦਾ ਹ�

•

ਗਰਭਵਤੀ

•

65 ਜਾਂ ਵ�ਧ ਉਮਰ ਦ�

•

ਲ�ਬ� ਸਮ�ਂ ਤ�ਂ ਦ�ਖਭਾਲ ਵਾਲ� ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹ� ਹਨ

•

ਦ�ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ� (ਜ� ਬਿਨਾ ਪ�ਸ� ਦ� ਕ�ਮ ਕਰ ਰਹ� ਹਨ)

•

ਕਮਿਨਿਟੀ ਨ�� ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦ�ਣ ਵਾਲਾ; ਜਾਂ

•

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵ�-ਸ�ਵੀ ਸ�ਸਥਾਵਾਂ ਦ� ਮ�ਂਬਰ ਜ� ਸ�ਗਠਿਤ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿ�ਚ ਯ�ਜਨਾਬ�ਧ ਐਮਰਜ�ਂਸੀ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦ� ਹਨ|

ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਦ�ਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਜ� ਤ�ਹਾਡ� ਮਰੀਜ�ਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿ�ਧਾ ਸ�ਪਰਕ ਹ�, ਤਾਂ ਫਲ�
ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰ�ਰੀ ਹ� ਇਸ ਲਈ ਵਧ�ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ� ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ�|
ਬ�ਚਿਆਂ ਲਈ: 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨ�� ਦ� ਜਾਂ ਤਿ�ਨ ਸਾਲ ਦ� ਸਾਰ� ਬ�ਚਿਆਂ ਲਈ ਮ�ਫਤ ਨ�ਕ-ਸਪਰ�ਅ ਫਲ� ਟੀਕਾ ਲ�ਣਾ ਜ਼ਰ�ਰੀ ਹ�|
ਤ�ਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣ� ਬ�ਚ� ਦੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਤ�ਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ� ਹ�| ਰਿਸ�ਪਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਤ�ਂ ਲ� ਕ� ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕ�ਲ ਦ� ਸਾਰ�
ਬ�ਚਿਆਂ ਨ�� ਸਕ�ਲ ਵਿ�ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵ�ਗਾ।
ਫਲ� ਨ�� ਰ�ਕਣ ਜਾਂ ਫ�ਲਣ ਤ�ਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ�ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਫਲ� ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਹ� - ਇਸ ਲਈ ਗ�ਆ ਨਾ ਕਰ�| ਜ� ਤ�ਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹ� ਕਿ ਕੀ ਤ�ਸੀਂ ਫਲ� ਦਾ ਮ�ਫਤ ਟੀਕਾ ਲ�
ਸਕਦ� ਹ� ਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣ� ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮ�ਸੀ ਤ�ਂ ਸਲਾਹ ਲਾਓ|
www.beatﬂu.org ‘ਤ� ਫਲ� ਅਤ� ਫਲ� ਦ� ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰ� ਵਧ�ਰ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ
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