ปกป้้องตััวเองและ
ครอบครััวของท่่านเอง
สำ�ำ หรัับฤดููหนาวนี้้ �

ฉัั นสามารถรัับการฉีีดวััคซีีนฟรีีสำำ�หรัับป้้องกััน
ไข้้หวััดใหญ่่และวััคซีีน COVID-19 หรืือการฉีีด
เข็็มบููสเตอร์์ ในเวลาพร้้อมกัันได้้ ใช่่ หรืือไม่่?
ใช่่ สามารถทำำ�ได้้ ทั้้�งนี้้ � ไม่่จำำ�เป็็ นต้้องทิ้้�งช่่องว่่างระหว่่างการ
ฉีี ดวัคั ซีีนเหล่่านี้้ � หากท่่านยัังไม่่ ได้้รับั การฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้
หวััดใหญ่่ และ ก็็น่่าจะเป็็ นสิ่่�งที่่�ดีที่่
ี �ท่่านจะถามว่่าท่่านสามารถ
รัับการฉีี ดวัคั ซีีน COVID-19 หรืือเข็็มบููสเตอร์์ พร้้อมกัับการ
ฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ ในเวลาเดีียวกัันได้้หรืือไม่่ การที่่�
ท่่านได้้รับั การฉีี ดวัคั ซีีนเป็็ นปัจจุุบัันทั้้�งหมดเป็็ นการปกป้้องที่่�
ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�ทำำ�ได้้สำำ�หรัับท่่านเอง

� ไป หรืืออายุุ 55 ปีี ขึ้้น
� ไป และเป็็ นชาว
ถ้้าท่่านอายุุ 65 ปีี ขึ้้น
เมารีีหรืือชาวหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก ได้้เวลาไปรัับการฉีี ดวัคั ซีีน
ป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ฟรีี แล้้ว

การมีีสิิทธิิ ได้้รับ
ั การฉีีด
� ไปหรืือ 55 ปีี ขึ้้น
� ไปและเป็็ น
ในปีี 2022 ทุุกคนที่่�มีีอายุุ 65 ปีี ขึ้้น
ชาวเมารีีหรืือชาวหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก มีีสิิทธิิจะได้้รับั การฉีี ดวัคั ซีีน
ป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ฟรีี การฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ยััง
เป็็ นการฉีี ดให้้ฟรีี หากท่่านกำำ�ลัังตั้้�งครรภ์์หรืือมีี โรคประจำำ�ตัวั
ต่่อเนื่่� องระยะยาว เช่่น โรคเบาหวานหรืือโรคหััวใจ และฉีี ดให้้
เด็็กอายุุไม่่เกิิน 4 ปีี ที่่�เคยรัับการรัักษาอยู่่� ในโรงพยาบาลเกี่่�ยว
กัับการหายใจ เช่่น โรคหอบหืืด

ฉัั นจะไปรัับการฉีีดป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่
ได้้ที่่� ไหน?
ท่่านสามารถไปรัับการฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ได้้ฟรีีที่่�
แพทย์์ประจำำ�ครอบครััวของท่่าน ร้้านขายยาบางแห่่งยัังให้้การ
ฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ฟรีี ได้้ด้ว้ ย ดัังนั้้�นเพื่่�อเป็็ นการ
ป้้องกัันที่่�ดีที่่
ี �สุุด ให้้ท่่านรีีบไปรัับการฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััด
ใหญ่่ทัันทีี ในขณะที่่�ยัังมีี ให้้บริิการอยู่่�นี้้ �
ค้้นหาสถานที่่� ใกล้้บ้้านของท่่านเพื่่�อไปรัับการฉีี ดวัคั ซีีน
ป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ได้้ที่่�
health.govt.nz/flu หรืือโทรติิดต่อ
่ Healthline ที่่�
หมายเลข 0800 611 116
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ในขณะที่่�ผู้้�คนในนิิ วซีีแลนด์์เริ่่ม� ขยัับตััวออกมา
จากบัับเบิิลของตนเอง ย่่อมมีี โอกาสสููงที่่�จะเป็็ น
ไข้้หวััดใหญ่่ มาตรการป้้ องกัันการแพร่่ระบาด
เช่่น การสวมหน้้ ากากอนามััยและการล้้างมืือ
หมายความว่่าเรามีี ไข้้หวััดใหญ่่แพร่่ระบาดใน
นิิ วซีีแลนด์์น้้อยมากในช่่วงสองปีี ที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�น
ภููมิิคุ้้�มกัันในชุุมชนของเราจึึงจะต่ำำ�� กว่่าปกติิ และ
เมื่่�อมีีการเปิิ ดพรมแดนระหว่่างประเทศ เราจะ
� และเห็็นสายพัันธุ์์� ใหม่่ที่่�
เห็็นไข้้หวััดใหญ่่มากขึ้้น
หลากหลายแพร่่กระจายในชุุมชนของเรา
การได้้รับั การฉีี ดวัคั ซีีนไข้้หวััดใหญ่่เป็็ นการป้้ องกััน
ที่่�ดีที่่
ี �สุุดของท่่านและเป็็ นการฉีี ดให้้ฟรีสำี ำ�หรัับผู้้�
ที่่�มีีแนวโน้้ มสููงที่่�จะป่่ วยหนัั ก นั่่� นเป็็ นเหตุุผลว่่า
ทำำ�ไมจึึงมีีความจำำ�เป็็ นมากกว่่มาเดิิมที่่�จะป้้องกััน
ตััวท่่านเองจากไข้้หวััดใหญ่่ด้ว้ ยการไปรัับการฉีี ด
วััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ทัันทีีที่่�สามารถทำำ�ได้้
ไข้้หวััดใหญ่่ (อิินฟลููเอนซา) คืืออะไร?
ไข้้หวััดใหญ่่ ไม่่ ใช่่แค่่ ไข้้หวััดธรรมดา แต่่อาจมีีความร้้ายแรง
และทำำ�ให้้คนบางคนป่่ วยหนัั กได้้ ในกรณีี ที่่�รุน
ุ แรงอาจหมายถึึง
การจำำ�เป็็ นต้้องเข้้าพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่่าง
� ไปหรืือ 55 ปีี ขึ้้น
� ไปและเป็็ นชาวเมารีี
ยิ่่�งหากท่่านอายุุ 65 ปีี ขึ้้น
หรืือชาวหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก เป็็ นเด็็กเล็็ก กำำ�ลัังตั้้�งครรภ์์ หรืือมีี
โรคประจำำ�ตัวั อย่่างต่่อเนื่่� อง เช่่น โรคหััวใจหรืือโรคเบาหวาน

บางครั้้�งอาจถึึงแก่่ชีีวิต
ิ ได้้ ในแต่่ละปีีมีีผู้้�เสีีย
ชีีวิิตจากไข้้หวััดใหญ่่ประมาณ 500 คน

ฉัั นจะป้้องกัันตััวเองจากไข้้หวััดใหญ่่ ได้้
อย่่างไร?
การได้้รับั การฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ทุุกปีี เป็็ นวิิธีีที่่�ดีี
ที่่�สุุดในการป้้ องกัันตััวท่่านเองและครอบครััวของท่่าน และ
� ไป และเป็็ น
เป็็ นการฉีี ดให้้ฟรีถ้ี ้าท่่านอายุุ 65 + หรืือ 55 ปีี ขึ้้น
ชาวเมารีีหรืือชาวหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก ไม่่ว่า่ สุุขภาพของท่่านหรืือ
สภาพความเป็็ นอยู่่�ของท่่านจะเป็็ นอย่่างไร วััคซีีนป้้องกัันไข้้
หวััดใหญ่่สามารถป้้ องกัันท่่านจากการติิดเชื้้อ� หรืือการแพร่่
กระจายของเชื้้อ� ไข้้หวััดใหญ่่
ถึึงแม้้ว่า่ การได้้รับั การฉีี ดวัคั ซีีนไม่่ ให้้การรัับประกัันว่่าท่่าน
�
จะไม่่ติดิ เชื้้อ� ไข้้หวััดใหญ่่ แต่่ก็็จะช่่วยป้้ องกัันท่่านได้้มากขึ้้น
ในกรณีี ที่่�ท่่านติิดเชื้้อ� และท่่านไม่่สามารถติิดเชื้้อ� ไข้้หวััดใหญ่่
จากการฉีี ดวัคั ซีีนได้้เพราะวััคซีีนที่่� ใช้้ ในนิิ วซีีแลนด์์ ไม่่มีี
ส่่วนประกอบของไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ที่่�มีีชีีวิติ ใดๆ

� กัับฉัั นหลัังจากที่่�รับ
ผลข้้างเคีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้น
ั
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่แล้้ว มีีอะไรบ้้าง?
การมีีผลข้้างเคีียงหลัังจากฉีี ดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่เป็็ น
สััญญาณว่่าระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายของท่่านทำำ�งานได้้
ดีี หลัังจากที่่�ท่่านรัับการฉีี ดวัคั ซีีนแล้้ว ท่่านอาจมีีอาการปวด
คััน รอยแดงที่่�บริิเวณที่่�ฉีีดวัคั ซีีน ปวดเมื่่�อย มีี ไข้้ และรู้้�สึึก
โดยทั่่�วไปไม่่สบายและเหนื่่� อย ผลข้้างเคีียงส่่วนใหญ่่ ไม่่ควร
� นาน
เกิิดขึ้้น

