
 واکسیناسیون آنفوالنزا 
Influenza Vaccination 

 
 های آنفوالنزای فصلی واکسن

Seasonal influenza (‘flu’) vaccines 
 

سازی ارائه  شوند، خدمات ایمنمی اصطالحاً »فلو« هایی که باعث آنفوالنزا یا هر پاییز، بریتیش کلمبیا در برابر ویروس
این به این   کنند.های ویروس که عامل این بیماری هستند وجود دارند که هر سال اندکی تغییر میسویهتعدادی از  کند.می

های ویروس که احتماالً در آن فصل در  شود تا مردم در برابر سویه معنی است که واکسن آنفوالنزا نیز هر سال اصالح می 
 شوند، محافظت شوند. شان پخش میجامعه

ساله و   17تا  12به عنوان مثال، یک اسپری بینی برای کودکان  والنزا در بریتیش کلمبیا موجود است.آنف چند نوع واکسن
پذیرتر باشند، موجود  های جدی آسیبدر برابر بیماری ممکن استبه باال( که  65نوع دوز باالتر آن برای افراد مسن تر )

 درباره این موارد اطالعات بیشتری کسب کنید.  Immunize BCسایت وب  توانید درمی است.

 

 آیا باید واکسن آنفوالنزا بزنم؟ 
Do I need to get vaccinated against influenza? 

 
این  باید واکسن آنفوالنزا دریافت کند. ماه 6هر فرد باالی  کند که( توصیه میNACIسازی )کمیته ملی مشاوره ایمن بله.

این مهم است، زیرا برای برخی افراد، آنفوالنزا  کند.واکسن از شما و اطرافیانتان در برابر بیماری آنفوالنزا محافظت می
غلب  آنفوالنزا حتی در افراد سالم ا شود.تواند یک بیماری جدی باشد که منجر به بستری شدن در بیمارستان و مرگ میمی

 تواند منجر به مرخصی از کار یا سایر اختالالت در زندگی روزمره شما شود.کند که میعالئم ناخوشایندی ایجاد می

های مداوم کار می کنید، واکسینه شدن  های بهداشتی و درمانی هستید و یا در بخش مراقبتاگر یکی از کارکنان مراقبت
مدت هستند، به خصوص در برابر عوارض  رادی که در مراکز مراقبت طوالنیسالمندان، و به ویژه اف بسیار اهمیت دارد.

سازی کارکنان اند که ایمن مطالعات نشان داده پذیر هستند.آنفوالنزا، که می تواند منجر به بیماری شدید و مرگ شود، آسیب
 ان ساکنان این مراکز مرتبط است.در می توجه بیماری و مرگکاهش قابلمدت در برابر آنفوالنزا با های طوالنیمراقبت
NACI  استانداردهای مراقبت را به عنوان بخشی از وظیفه کارکنان دریافت واکسن آنفوالنزا جهت ارائه باالترین
 بخوانید.  اینجا ها را درتوانید بیانیه کامل آن می کند.های بهداشتی توصیف میمراقبت

همچنان در جوامع ما در حال   COVID-19، زیرا ای برخوردار استمسال واکسینه شدن علیه آنفوالنزا از اهمیت ویژها
 این به معنای سه چیز است: پخش است.

این ممکن است باعث بیماری بسیار جدی، به   به وجود دارد. COVID-19خطر ابتالی همزمان به آنفوالنزا و  •
 ویژه در میان سالمندان شود. 

نزا مبتال شوید، احتماالً باید خود بنابراین، اگر به آنفوال می توانند مشابه باشند. COVID-19عالئم آنفوالنزا و  •
 به کدام بیماری مبتال هستید.احتماالً انجام دهید تا مشخص شود که  COVID-19را ایزوله کنید و آزمایش 

انجام شده در سال گذشته منجر به این شد که آنفوالنزای بسیار کمی در بریتیش کلمبیا   COVID-19اقدامات  •
ست که ایمنی طبیعی کمتری در جامعه وجود دارد و ممکن است در این فصل  این بدان معنا وجود داشته باشد.

 این اتفاق در حال حاضر در برخی از کشورهای اروپایی شروع شده است. آنفوالنزای شدیدتری را شاهد باشیم.

 

https://immunizebc.ca/influenza
https://immunizebc.ca/influenza
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/vaccines-immunization/canadian-immunization-guide-statement-seasonal-influenza-vaccine-2021-2022.html#a2.4


 خطر است؟آیا دریافت واکسن آنفوالنزا بی
Is it safe to get a flu vaccine? 

 کنند.بسیاری از آنها هیچ عوارض جانبی را تجربه نمی شوند.ها نفر در برابر آنفوالنزا واکسینه میمیلیونساالنه  بله.
تواند شامل سایر عالئم می تواند شامل درد، قرمزی و ورم در محل تزریق واکسن باشد.های رایج به واکسن میواکنش

  روز طول بکشد. 2تا  1تب، سردرد، درد عضالت و خستگی باشد که ممکن است 

این واکسن   شود دریافت خواهند کرد.نامیده می  غیرفعالواکسن آنفوالنزای  بیشتر مردم در بریتیش کلمبیا آنچه را که 
 آنفوالنزا به شما بدهد.تواند نمی

همچنین واکسینه شدن   خطر است.ثابت شده است که دریافت واکسن آنفوالنزای غیرفعال در تمام مراحل بارداری بی 
 خطر است.بی  COVID-19همزمان در برابر آنفوالنزا و 
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• Immunize BC های آنفوالنزای موجود در بریتیش کلمبیا دارد تری درباره واکسناطالعات دقیق 
• BCCDC کند های بهداشتی ارائه می آنفوالنزای فصلی برای کارکنان مراقبتدرباره  یهای آموزشفرصت 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/inactivated-influenza-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/inactivated-influenza-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/inactivated-influenza-vaccine
https://immunizebc.ca/influenza/frequently-asked-questions
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/Immunization/Vaccine%20Info/bccd-ibc-flu-course.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/Immunization/Vaccine%20Info/bccd-ibc-flu-course.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/Immunization/Vaccine%20Info/bccd-ibc-flu-course.pdf

