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ਫਲੂ  ੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਲ ੂਵੈਕਸੀਨ:  
 

• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹ ੈ 
• ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫਲੂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਖਦੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹ ੈ 
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈ 
• ਕੁੱ ਝ ਸਮਹੂਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕਲੀਨੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ 

‘ਤ ੇਆਧਾਖਰਤ ਮਫੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਈੋ ਇਸਨੂੂੰ  ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 
• ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੂੰ  ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ 

ਹ ੋ
 

ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ  ੈਕਸੀਨ ਕੋਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?* ਹਰ ਕਈੋ ਜੋ ਖਕ: 
 

 

50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 

 

ਿਾਸ ਖਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੈ ਜੋ 

ਫਲੂ ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਅਸਥਮਾ, 
ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਖਦਲ ਦੀਆਂ 

ਖਬਮਾਰੀਆਂ  
 

 

ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ 

 

 

ਦੇਿਭਾਲ ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹੂੰਦਾ ਹੈ 

 

 

ਖਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਅਪੂੰਗ ਖਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੱੁਿ 

ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤਰੇ ਖਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ 
 

 

ਬੱਚ ੇਹਨ ਜੋ ਖਕ  

2 ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦ ੇਹਨ 

 

 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਬੱਚ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 7 

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਹਨ (31 

ਅਗਸਤ 2009 ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਲੂੰ ਬੀ-ਖਮਆਦ ਖਸਹਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਜਵੇਂ 
ਅਸਥਮਾ, ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਖਮਊਨ 

ਖਸਸਟਮ, ਖਦਲ ਦੀਆਂ ਖਬਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਖਸਿਲਾਈ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਜੋ 2 - 17 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ  

 

ਉਸ ਨਾਲ ਰਖਹੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ   

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਖਵੱਚ ਹੈ 

(ਸ਼ੀਲਖਡੂੰਗ ਸ਼ਰੇਣੀ) 

* ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਸੀਆਂ ਖਵੱਚ ਫਲ ੂਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਖਨਮਨਤਮ ਤੋਰ ‘ਤ,ੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ £8 ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਖਵਿੇ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਕਸਮ 

ਅਤੇ ਬਰਾਂਡ ਉੱਤੇ ਖਨਰਭਰ ਹੋਰ ਮਖਹੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ  ੈਕਸੀਨ ਵਕਿੱ ਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?  
 

• ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਖਵਿੇ  
• ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਖਵਿ ੇ 
• ਯੋਗ ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ ਸਕਲੂਾਂ ਖਵੱਚ  
• ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਦੀ ਸਵੇਾ ਖਵਿੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 
 

ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ  ੈਕਸੀਨ ਵਕ ੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਐਨਐਚਐਸ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਈਮੇਲ, ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ* ਰਖਜਸਟਰਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਸੱਧੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ 

ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ ਹਰੇਕ ਜੀਪੀ ਖਵਿੇ 

ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਵ।ੇ  

 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਨੂੂੰ  ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲਇਖਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਇਖਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੂੰਗ ਸਕਦ ਹਨ।  

 

ਸਕੂਲ ਖਵਿੇ ਯੋਗ ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਮਾਖਪਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਖਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਮਾਖਪਆਂ ਜਾਂ 
ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਖਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।  

ਸਾਰੇ ਵਕੈਸੀਨ ਪਰਦਾਤਾ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਨੂੂੰ  ਸੁੱ ਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਤ ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। 
 

*ਯੂਕੇ ਖਵੱਚ ਰਖਹੂੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਤ ੇਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖਬਨਾਂ ਜੀਪੀ ਖਵਿੇ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੀਪੀ 

ਖਵਿੇ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ ਖਵੱਚ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਵਸ਼ਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 1647 686 - ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ 12 ਵਜ ੇਦੁਪਖਹਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

ਕੀ ਫਲੂ ਜਬੈ ਹਲਾਲ ਹੈ? 
 

ਕਈ ਖਕਸਮਾਂ ਦ ੇਫਲੂ ਜਬੈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੁੱ ਝ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਸਪਰਅੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਿੋਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਖਜਸਦੀ 
ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਖਚਆ ਂਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਖਵੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਜੈਲੇਟਾਈਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਿਰੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਧਾਰਖਮਕ ਜਾਂ ਅਖਧਆਤਖਮਕ ਖਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹ।ੈ  
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਹੁੂੰ ਚ:ੋ  
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why 


