
واکسین   ای خطر هستندوهگردر روالی ها برای اشخاصی کی شادر 

تزریق می شود انفلونزا را رایگان    

 

در   هستند گروهای خطر  ی که درافراد رایب در شاروالی ها  حکومت اطمینان می دهد که

 ۵۰ پرداخت در مقابل ر راواکسین مذکومی توانند ها آن. تزریق می کندرایگان  انقلونزا واکسین

کارت معافیت   واکسین مذکور برای اشخاصی که. ج نیز دریافت کنندکرون نزد داکتر معال

. تگان اسرای )فریکورت( دارند  

 

  احتمال فصل شدید ،۱۹- کوویدوزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می گوید: انستیتوت صحت عامه عالوه بر بیماری 

  مهم آینده  فصل در گروهای خطرافراد  واکسیناسیون ،ه همین دلیلاست. ب نموده بینیرا پیش  RSو ویروس  انفلونزا

 .دریافت کنند، من به بسیاری افراد، از جمله کودکان توصیه می کنم که واکسین انفلونزا را نا بر این. بته اسزیابی شدرا

در صد   ۲۰در سال های گذشته کمتر از بستر می شوند.   بیشتر ه هابه دلیل انفلونزا در شفاخانگروهای خطر اطفال 

  پیشنهاد در مورد ههم که  نماییم. ما باید اطمینان حاصل نموده بودندگروهای خطر واکسین انفلونزا را دریافت اطفال 

تولد می  معیاداین است که برای اطفالی که قبل از  نکته جدید امسال. صل نمایندمعلومات حاواکسین انفلونزا  زریقت

 لونزا عرضه شود.  فگی واکسین انپنچ سالنیز باید تا سن  شوند

 

. در سال پرداختندمیکرون  ۵۷۵الی  ۱۷۵ از گروهای خطر برای دریافت واکسین انفلونزا، افراد ۰۲۰۲قبل از  سال 

با  معالج خود واکسین انفلونزا را نزد داکتر د نگروهای خطر بتوان حکومت فرصت این را فراهم ساخت که افراد  ،۲۰۲۰

دریافت کنند.   گان کرون و در صورت داشتن کارت معافیت، رای ۵۰ تپرداخ  

 

طرح  ارائه می شود. رایگان در شاروالی ها افراد گروهای خطر واکسین انفلونزا  برای میابد و توسعهامسال این طرح 

گان تزریق  واکسین انفلونزا رای  ،معافیتکرون نزد داکتر معالج حفظ می شود و در صورت داشتن کارت  ۵۰پرداخت 

این امر در   کهمی گردد. به دلیل آماده گی ها باید شاروالی ها برای تطبیق واکسیناسیون کرونا ظرفیت بلند داشته باشند 

 رابطه با واکسیناسیون انفلونزا مفید خواهد بود.  

 

،  ۲۰۲۱/۲۰۲۲رای فصل  ر در دسترس خواهد بود. بدر جریان ماه اکتوب واکسین شامل در برنامۀ واکسیناسیون انفلونزا

 کارمندان امور صحی برای گروه های خطر و را وزمیلیون د ۸۴،۱ ا  مجموع شده است کهموفق  انستیتوت صحت عامه

اختصاص داده شده است. در این تعداد  کارمندان امور صحیآن برای   وزد ۲۴۱۰۰۰حدود  از جمله که ه کندتهی

یک افزایش   ۲۰۲۰نسبت به سال  آسیب پذیر شامل می باشد. این ومسن  افرادبرای دوز واکسین بهبود یافته  ۴۰۰۰۰

میلیون دوز سفارش داده شده بود. ۱،۲ رو . در سال مذکاست قابل توجوه  

از کارمندان امور صحی را تحت پوشش   ٪۷۵گروهای خطر و افراد شامل  ۱۰۰می تواند ٪ تعداد واکسین هاسال ام

 قرار دهد. 

 



که  داریم خواهد بود و امید یشتربانفلونزا در خزان  ندر مورد واکسی یندمعالقداریم که بنت هویه می افزاید: ما انتظار 

گروهای خطر را به تطبیق واکسین انفلونزا تشویق کنند. افراد ،داکتران معالج  

 

پرورش دهندگان خوک و سایر افرادی  همچنان و هستندتماس  ضان درمریکه با ای  ه کارمندان امور صحیهمچنین ب

مصارف تزریق واکسین هنوز هم به عهده  . گردد که با خوک های زنده تماس نزدیک دارند نیز واکسن رایگان ارائه می

 کارفرما می باشد.  

 

محیط کاری خود در معرض  که در اشخاصیپول دریافت می کنند. داکتران معالج برای تزریق واکسین یک مقدار 

، کار فرما باید برای آنها در مورد واکسین انفلونزا معلومات ارائه نموده و مصارف واکسین را به  گیرندعفونت قرار می

. مانند سابق می باشد کارمندان امور صحی ناکسیوپرداخت مصارف  گیرد. عهده ب  

 

در   ۴۸، ۶۵از سن  رپوشش واکسین در میان افراد باالت  گذشتهدر سال ئیه مرکزی نشان می دهد که ارقام دفتر احصا

بلند بود.  نسبت به جوانان سطح واکسین در بین اشخاص مسن مریضصد بود.   

 

برای شان واکسین انفلونزا   ،شدیدبیماری  به نال شدمبت خطرگروهای خطر می باشند و به دلیل افراد ذیل شامل 

 توصیه می گردد ) لست مکمل را در صفحه انترنتی انستیتوت صحت عامه مشاهده کنید(: 

 

 سال  ۶۵سن همه افراد باالتر از  •

 ساکنین خانه های سالمندان و خانه های مراقبت •

و یا کلیه، مریضی های عصبی، سیستم  جگر ،، شش ها، شکرگساالن مبتال به مریضی های قلبیکودکان و بزر •

 بیش از حد دفاعی ضعیف بدن )و همچنین اقارب نزدیک آنها( و چاقی

  و دارند  مریضی های مزمن اول که ۀدوم و سوم و همچنین زنان حامله در سه ماه ۀه زنان حامله در سه ما •

 کارمندان امور صحی

 

 


