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എന്താണ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ? ഫ്ലൂ വാക്സിൻ:  
 

• സുരക്ഷിതവും ഫെപ്രദവുോണ്  
• ഫ്ലൂവിൽ നിന്ും അതിലെ സങ്കീർണ്ണതകളിൽ നിന്ും നിങ്ങലള സംരക്ഷിക്കുന്ു  
• ഒരു ലകായറാണ വവറസ് വാക്സിനെല  
• ചിെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുലട ചികിത്സാരരോേ കാരണങ്ങളാെും പ്രാേത്തിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിെും സ ൗജനയോേി െഭയോണ്, അയത സേേം ഇത് ആർക്കും 
വാങ്ങാവുന്തുോണ്  

• നിങ്ങൾ യോഗയരാലണങ്കിൽ എടുയക്കണ്ടത് വളലര പ്രധാനോണ് 
 

ആർലക്കാലക്കോണ് സ ൗജനയ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ െഭിക്കുക?* 

 

 
50 വേസ്സ് അലെലങ്കിൽ അതിനു 

േുകളിൽ പ്രാേേുള്ളവർ 

 
ആസ്മ, അേിതവണ്ണം, പ്രയേഹം, 

ഹൃദേ സംബന്ധോേ യരാഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങി ഫ്ലൂ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയത 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന് ചിെ ആയരാഗയ 

അവസ്ഥകളുള്ളവർ 
 

 
ഗർഭിണികൾ 

 

 
ലകേർ യഹാേുകളിൽ 
താേസിക്കുന്വർ 

 

 
പ്രാേോേയതാ വവകെയേുള്ളയതാ 
ആേ ഒരു വയക്തിേുലട പ്രധാന 
യേൽയനാട്ടക്കാരൻ, അോൾക്ക് 
അസുഖം ബാധിച്ചാൽ ആപ്രിതർ 

ബുദ്ധിേുട്ടിൊകും 

 

 
2-3 വേസ്സ് പ്രാേത്തിെുള്ള കുട്ടികൾ 

 

 

വപ്രേറി സ്കൂൾ കുട്ടികളും 7-ആം 
വർഷ ലസക്കൻഡറി സ്കൂൾ 
കുട്ടികളും (31 ഓഗസ്റ്റ്, 2009-നു 

േുൻപ് ജനിച്ചവർ) 

 

 

ആസ്മ, പ്രയേഹം, യരാഗപ്രതിയരാധ 
യരഷി കുറവ്, ഹൃദേ 

സംബന്ധോേ യരാഗങ്ങൾ, രഠന 
വവകെയങ്ങൾ തുടങ്ങി ദീർഘകാെ 

ആയരാഗയ അവസ്ഥകളുള്ള 2 
േുതൽ 17 വേസ്സ് പ്രാേത്തിെുള്ള 

കുട്ടികൾ  

 

 
ലകായറാണ വവറസ് വഹ റിസ്ക് 

വിഭാഗത്തിെുള്ളവയരാലടാപ്പം 
താേസിക്കുന്വർ (സംരക്ഷിത 

വിഭാഗം) 

 

 

* നിങ്ങൾ ഈ പ്ഗൂപ്പുകളിലൊന്ിൽ ഇലെലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫാർേസികളിൽ നിന്് രണേടച്ച് 
ഫ്ലൂ വാക്സിൻ വാങ്ങാം. ഇതിന് £8 ചിെവാകും, എന്ാൽ നിങ്ങളുലട ഫാർേസിേിൽ െഭയോേ 
വാക്സിനുകളുലട തരലത്തേും പ്ബാൻഡിലനേും ആപ്രേിച്ച് വിെ അതിലനക്കാൾ 
കൂടുതൊയേക്കാം.



ഫ്ലൂ വാക്സിൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിലട നിന്് വാങ്ങാൻ കഴിേും? 
 
 

• നിങ്ങളുലട ജിരി സർജറിേിൽ നിന്് 
• ഈ യസവനം വാഗ്ദാനം ലചയ്യുന് ഫാർേസിേിൽ നിന്് 
• യോഗയരാേ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ 
• നിങ്ങൾ ഗർഭിണിോലണങ്കിൽ നിങ്ങളുലട േിഡ്വവഫറി സർവീസിൽ 
 

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങലന ഫ്ലൂ വാക്സിൻ െഭിക്കും? 

 

നിങ്ങൾ ഫ്ലൂ വാക്സിന് അർഹരാലണങ്കിൽ, ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഇ-
ലേേിൽ, എസ്എംഎസ് അലെലങ്കിൽ യഫാൺ േുയഖന NHS നിങ്ങളുോേി 
ബന്ധലപ്പടുന്താേിരിക്കും. 

 

നിങ്ങൾ ഒരു ജിരി*-േുോേി രജിസ്റ്റർ ലചയ്തിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 
അവലര യനരിട്ട് ബന്ധലപ്പട്ട് ഫ്ലൂ വാക്സിലനപ്പറ്റി അയനേഷിക്കുവാനും 
എടുക്കുവാനും സാധിക്കും. എെലാവരും ഒരു ജിരി-േുോേി രജിസ്റ്റർ 
ലചയയ്യണ്ടത് വളലര അതയാവരയോണ്. 

 

നിങ്ങളുലട ആയരാഗയ സ്ഥിതിലേപ്പറ്റിയോ ലേഡിക്കൽ 
ഹിസ്റ്ററിലേപ്പറ്റിയോ നിങ്ങളുലട ഫാർേസിസ്റ്റിന് അറിോലേങ്കിൽ 
അവയരാട് ഫ്ലൂ വാക്സിലനപ്പറ്റി യചാദിക്കാം. നിങ്ങളുലട ആയരാഗയ 
സ്ഥിതിലേപ്പറ്റിയോ ലേഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിലേപ്പറ്റിയോ ഫാർേസിസ്റ്റിന് 
അറിവിലെലങ്കിൽ, നിങ്ങളുലട യോഗയതാസംബന്ധോേ ഒരു ലതളിവ് 
അവർ ആവരയലപ്പയട്ടക്കാം. 

 

യോഗയതേുള്ള കുട്ടികളുലട ോതാരിതാക്കളുോയോ രക്ഷിതാക്കളുോയോ 
സ്കൂൾ അധികൃതർ ബന്ധലപ്പട്ട് വാക്സിയനഷൻ തീേതികലളക്കുറിച്ചും 
സേേലത്തക്കുറിച്ചും സമ്മതരപ്തലത്തപ്പറ്റിേും ആവരയോേ വിവരങ്ങൾ 
െഭയോക്കുന്താേിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ െഭിക്കുന്തിന് 
ോതാരിതാക്കയളാ രക്ഷിതാക്കയളാ സമ്മതരപ്തത്തിൽ ഒപ്പിയടണ്ടതുണ്ട്. 

നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതോേി ഫ്ലൂ വാക്സിൻ െഭയോക്കുന്തിന് എെലാ വാക്സിൻ 
ദാതാക്കളും കർരനോേ ോർഗ്ഗനിർയേരങ്ങൾ രാെിക്കുന്താേിരിക്കും. 
 
*ഇേിയപ്ഗഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് രരിഗണിക്കാലതേും, ഐഡിയോ യേൽവിൊസത്തിലെ 
ലതളിയവാ കാണിക്കാലതേും തലന് േുലക-േിൽ താേസിക്കുന് എെലാവർക്കും ഒരു 
ജിരി-േുോേി രജിസ്റ്റർ ലചയ്യാൻ അർഹതേുണ്ട്. ഒരു ജിരി-േുോേി രജിസ്റ്റർ 
ലചയ്യുന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹാേം ആവരയേുലണ്ടങ്കിൽ, സ ൗജനയ യഡാക്യടഴ്സസ് ഓഫ് ദി 
യവൾഡിലെ ലഹൽപ്പ് വെനാേ 0808 1647 686 എന് നമ്പരിൽ വിളിക്കുക - തിങ്കൾ േുതൽ 
ലവള്ളി വലര രാവിലെ 10 േുതൽ 12 വലര ഈ സഹാേം െഭയോണ്. 

ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ഹലാലാണ ാ? 

നിരവധി തരം ഫ്ലൂ വാക്സിനുകൾ െഭയോണ്, ചിെത് കുത്തിവയ്ക്കുന് 
തരത്തിെുള്ളതും േറ്റുള്ളവ സ്യപ്ര രൂരത്തിെുള്ളതുോണ്. വയക്തികൾക്ക് അവരുലട 

പ്രാേവും അരകടസാധയതേും അടിസ്ഥാനോക്കിോണ് ഒന്് രുരാർര ലചയ്യുന്ത്. 2 
വേസ് േുതൽ 7 വേസ്സ് വലരേുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന് ഫ്ലൂ വാക്സിനിൽ 

രന്ിേിൽ നിന്് യവർതിരിലച്ചടുത്ത ലജൊറ്റിൻ അടങ്ങിേിരിക്കുന്ു. എന്ിരുന്ാെും, 
േതരരയോ ആമീേയോ ആേ വിരോസങ്ങലള അടിസ്ഥാനോക്കിേുള്ള എതിർപ്പുകൾ 
ഉലണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് േലറ്റാരു വാക്സിൻ ആവരയലപ്പടാം.
 

നിങ്ങളുലട ഭാഷേിൽ ഫ്ലൂ വാക്സിലനക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, സന്ദർരിക്കുക: 
 
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why 


