
 

 

 

 

 

 

 کنید  واکسین  را  تان  خود 

 دریافت  اکنون  هم  را  خود  آنفوالنزای  واکسین  که  است  خوبی  نظر  بنابراین  است، ( زکام ) آنفوالنزا  فصل  اوج  زمستان 

 .کنید  یافت  در  واکسین  تان  محلی  دواخانه  یا  صحی  کلینیک  داکترعمومی،  در  توانید  می  شما . کنید 
 .شود  می  توصیه  ماه  6 باالی  افراد  برای  واکسین  این 

 است؟  مهم  واکسین  تزریق  چرا 

 .شود می مرگ باعث و کند می مریض را  زیادی افراد ساالنه. است واگیر بسیار عفونت یک آنفوالنزا 

 داشته خطرناکی عوارض تواند می . شود می  شفاخانه در مسن افراد و اطفال  از بسیاری شدن بستری باعث آنفوالنزا
 سایر و سال  65 باالی بزرگساالن و  ساله 5 تا ماهه 6 کودکان اینکه  از اطمینان با آنفوالنزا از پیشگیری بنابراین،. باشد
 .است مهم بسیار  آنفوالنزا واکسین تزریق برای خطر معرض در افراد

 .کند می کمک دیگر افراد  به  تعفون  سرایت  از جلوگیری به نیز اطفال  نمودن واکسین 

 چطور؟  19-کووید  واکسین مورد  در

 !کند  نمی  محافظت  آنفوالنزا  برابر در  شما  از 19-کووید  واکسین 

 آنفوالنزا واکسین روز همان در را  آن توانید می کنید، دریافت را خود 19-کووید کننده تقویت یا واکسین است  قرار  اگر
 .کنید صحبت خود عمومی داکتر  با دارید سوالی آنفوالنزا  واکسین دریافت مورد در اگر. کنید دریافت

 کنید  دریافت را آنفوالنزا واکسین 19-کووید  از بهبودی از پس توانید  می زمانی چه

 از  و  اید  شده  بهتر  شما  که  است معنی  این  به  این . کنید  دریافت  را  آنفوالنزا  واکسین  توانید  می  19-کووید  از  بهبودی  از  پس 
 .اید  شده  خارج  قرنطین 

 .کنید  دریافت  آنفوالنزا  واکسین  نباید ( دارید  تب مثلیکه ) هستید  مریض  اگر  یا  دارید  را  19-کووید  عالئم  یا  نشان هنوز  اگر 

 دارید؟  نیاز  بیشتر  معلومات  به 

   به توانید  می. کنید  صحبت خود عمومی داکتر با دارید سوالی آنفوالنزا  واکسین دریافت مورد در  اگر

13HEALTH   کنید صحبت نرس  یک با و  گرفته تماس  13 43 25 84 شماره به. 
 آنفوالنزا، واکسین مورد در.  کنید درخواست دارید، نیاز ترجمان به اگر

 .کنید  کسب  معلومات  بیشتر توانید  می  اینجا در  تان  خود  لسان  به  منابع  و 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Dari (دری) – Factsheet_Stay safe from the flu 
 
 

 آنفلوانزا از زمستان این در
بمانید درامان  

 

https://www.health.gov.au/resources/collections/getting-vaccinated-against-influenza-resource-collection#influenza

