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ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ ਫਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਫਲੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀ ਂ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ -19 ਦੋ ਾਂ ਨੂੰ ਘੁ ੰਮਦੇ ੇਖਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵਿਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਫਲੂ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਇਿੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ
ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਹੈ (ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ) ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ:
 ਇਿੱਕ ਵਦਲ ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ
 ਛਾਤੀ ਦੀ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਿਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱਚ ਤਕਲੀਫ, ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ ਦਮੇ ਸਮੇਤ ਵਨਯਮਤ ਸਟੀਰੌਇਡ ਇਨਹੇਲਰ ਿਾਂ
ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 ਗੁ ਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ
 ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਇਲਾਿ (ਵਿ ੇਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਿਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਿ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਼ਿਕਤੀ ਘਿੱਟ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵ ਚ
ਿੱ ਹਨ ਿਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ
 ਵਿਗਰ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ
 ਼ਿੂਗਰ
 ਸਟਰੋਕ (ਿਾਂ ਵਮੰਨੀ ਸਟਰੋਕ) ਸੀ
 ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ
 ਇਿੱਕ ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਿਤੀ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਸਕਲੈ ਰੋਵਸਸ (ਐਮਐਸ), ਸੇਰੇਬਰਲ ਪ੍ਾਲਸੀ ਿਾਂ ਪ੍ੋਸਟ-ਪ੍ੋਲੀਓ
ਵਸੰਡਰੋਮ
 ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਤਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਿੱਵਸਆ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਵਸਕਲ ਸੈਿੱਲ ਵਬਮਾਰੀ, ਿਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਤਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
 ਉਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ (40 ਿਾਂ ਿੱਧ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI)) (ਅਤੇ 16 ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ)
ਇਸਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੋ:
 ਗਰਭ ਤੀ
 50 ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ (31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ )
 ਵਰਹਾਇ਼ਿੀ ਿਾਂ ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ
 ਇਿੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲਾ
 ਇਿੱਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਪ੍ਵਹਲਾ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਾਲਾ
 ਵਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸ ੈਇਿੱਛਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਰਿੱਖਣ ਾਲੇ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ
ਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰ਼ਿ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ੍ਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਵਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ
ਤੋਂ ਫਲੂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੋ ਿਾਂ ਵਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆਾਂ (31 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ) ਨੂੰ ਨਿੱਕ-ਸਪ੍ਰੇਅ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਪ੍ੀ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਅਤੇ ਸਾਲ 11 ਤਿੱਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਚੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਵਸਕ ਸਪ੍ਰੇਅ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਫਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਫਲੂ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ phw.nhs.wales/fluvaccine ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ
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