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CE ESTE VACCINUL ANTIGRIPAL? Vaccinul antigripal:
•
•
•
•
•

este sigur și eficace
vă protejează împotriva gripei și a complicațiilor acesteia
nu este un vaccin împotriva coronavirusului
este gratuit pentru anumite categorii, în funcție de
starea clinică sau de vârsta acestora, însă este
disponibil tuturor
este foarte important să vă vaccinați dacă
sunteți eligibil

CINE POATE FI VACCINAT ANTIGRIPAL ÎN MOD GRATUIT?* Orice persoană care:

are cel puțin 50 de ani

prezintă anumite afecțiuni medicale
care ar putea crește riscul de
îmbolnăvire, precum astm,
supraponderabilitate, diabet și
afecțiuni cardiace

este însărcinată

locuiește într-un cămin de bătrâni

este principalul îngrijitor al unei
persoane în vârstă sau cu dizabilități
care poate fi pusă în pericol dacă vă
îmbolnăviți

copiii cu vârsta de 2 sau 3 ani

copiii în școala primară sau elevii în
clasa a VII-a gimnazială (născuți
înainte de 31 august 2009)

orice persoană cu vârsta cuprinsă
între 2 și 17 ani care prezintă boli
cronice, precum astm, diabet, sistem
imunitar compromis, afecțiuni
cardiace și dizabilități de învățare

trăiește cu persoane expuse unui risc
ridicat în cazul contractării
coronavirusului
(categorie protejată)

* dacă nu vă încadrați într-una din aceste categorii, puteți cumpăra vaccinul
antigripal de la farmacie. Costă cel puțin £8, dar poate fi mai scump, în funcție de
tipul și marca vaccinului disponibil în farmacia dumneavoastră.

UNDE PUTEȚI FI VACCINAT ANTIGRIPAL?
•
•
•
•

la cabinetul medicului dumneavoastră de familie
la o farmacie care oferă acest serviciu
la școală, în cazul copiilor eligibili
la cabinetul de liberă practică a profesiei de moașă, în cazul în care sunteți
însărcinată

CUM PUTEȚI FI VACCINAT ANTIGRIPAL?
Dacă sunteți eligibil să faceți vaccinul antigripal, este posibil ca NHS (Serviciul
Național de Sănătate) să vă contacteze prin email, sms sau la telefon pentru a
vă invita să vă vaccinați antigripal.

Dacă sunteți înscris la un medic de familie*, puteți să îl contactați direct și să
cereți informații despre vaccinul antigripal și dacă puteți să îl faceți. Este foarte
important ca fiecare să se înscrie la un medic de familie.

Puteți, de asemenea, să cereți informații despre vaccinul antigripal farmacistului,
dacă acesta este la curent cu starea dumneavoastră de sănătate sau istoricul
medical. În cazul în care farmacistul nu vă cunoaște starea de sănătate sau
antecedentele medicale, atunci este posibil să vă ceară o dovadă a eligibilității.

În cazul copiilor școlarizați eligibili, instituția de învățământ va contacta părinții sau
reprezentanții legali, trimițându-le informațiile necesare cu privire la zilele și orele
de vaccinare, împreună cu formularul de consimțământ. Părinții sau reprezentanții
legali trebuie să semneze formularul de consimțământ pentru a pemite copiilor să
se vaccineze.

Toți cei care au dreptul să administreze vaccinul antigripal respectă
recomandări stricte astfel încât să fiți vaccinat antigripal în deplină siguranță.
*Orice persoană care locuiește în Regatul Unit are dreptul să se înscrie la un medic de familie, indiferent de statutul lor de imigrant sau de
posibilitatea de a arăta o carte de identitate sau o dovadă a adresei de domiciliu. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă înscrie la un medic
de familie, apelați organizația Doctors of the World, la 0808 1647 686, linia telefonică gratuită de asistență – de luni până vineri, între 10 și
12 la prânz.

ESTE VACCINUL ANTIGRIPAL UN PRODUS HALAL?
Există mai multe tipuri disponibile de vaccinuri antigripale, unele injectabile, iar
altele sub formă de spray. Vaccinul oferit va fi cel recomandat în funcție de vârsta
sau riscul persoanei respective. Vaccinul antigripal oferit copiilor începând cu
vârsta de 2 ani și până în clasa a VII-a conține gelatină de porc. Cu toate
acestea, puteți cere alt vaccin dacă aveți obiecții în baza convingerilor
dumneavoastră religioase sau spirituale.
Pentru mai multe informații despre vaccinul antigripal în limba dumneavoastră, vizitați:
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why

