ਕੀ ਮੈ ਂ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਅਤੇ COVID-19
ਵੈ ਕਸੀਨ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹਨਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋ ਈ ਅੰ ਤਰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ
ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਜਾਂ
ਬੂਸਟਰ ਉਸੇ ਸਮੇ ਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਲੂ ਜੈ ਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਪ-ਟੂ -ਡੇ ਟ ਹੋ ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ
ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਰਦੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਊ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 65+, ਜਾਂ 55 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਜਾਂ
ਪੈ ਸੀਫਿਕ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਯੋ ਗਤਾ
2022 ਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 65+, ਜਾਂ 55 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਜਾਂ
ਪੈ ਸੀਫਿਕ, ਮੁਫਤ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹਨ। ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਤਦ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੇ ਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸ਼ੂ ਗਰ
ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਦਮੇ ਆਦਿ, ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹਨ।

ਮੈ ਨੂੰ ਮੇ ਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈ ਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਂ ਫਲੂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਕੁਝ ਫਾਰਮੇ ਸੀਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋ ਂ
ਵਧੀਆ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਕੋ ਈ ਸਥਾਨ ਲੱ ਭਣ ਲਈ health.govt.nz/flu
'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 611 116 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

HP7982 | Aged 65+ and 55+ – Flyer | 30 March 2022

Punjabi

ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਆਓਟੀਆਰੋਆ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਬਲ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ
ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਫੈ ਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧਤਾ ਆਮ ਨਾਲੋ ਂ
ਘੱ ਟ ਹੈ। ਅਤੇ , ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਫਲੂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ
ਤਣਾਅ ਫੈ ਲਦੇ ਦੇ ਖਾਂਗੇ।

ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਹਰ ਸਾਲ
ਲਗਭਗ 500 ਲੋ ਕ ਫਲੂ ਤੋ ਂ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?
ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਲੈ ਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 65+, ਜਾਂ
55 ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਜਾਂ ਪੈ ਸੀਫਿਕ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਰਹਿਣਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈ ਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ
ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੈ ਲਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਫਲੂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ। ਅਤੇ ਵੈ ਕਸੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੈ ਕਸੀਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਜ਼ਿੰ ਦਾ
ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਫਲੂ (ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ) ਕੀ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਣਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ, ਖੁਜਲੀ, ਵੈ ਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ
ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ
ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

ਫਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਆਮ ਜ਼ੁ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 65+, ਜਾਂ
55 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਜਾਂ ਪੈ ਸੀਫਿਕ ਹੋ , ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ ,
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ , ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ
ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਗਰ।

ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ?

