ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ ਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਸ਼
ੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਔਫ਼ ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ
•

ਫਲੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਡਗਆ ਹੈ!

•

ਇਸ ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਡਵਿੱਚ, ਸਾਿਾ ਸਾਡਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਸਹਤਮੰਦ ਰਡਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂ ਡਮਕਾ ਅਦਾ
ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।

•

ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਡਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਡਵਿੱਚ ਹੀ ਰਡਹਣਾ ਫਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲਾਗਾਂ ਨੂ ੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ।

•

ਫਲੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਡਿਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਿਾਕਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਡਕਸਨੂ ੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਇਸ ਮੌਸਮ ਡਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਿੀ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਪਡਰਵਾਰ ਦੀ ਡਸਹਤ ਦੀ ਰਿੱਡਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਡਹਿੱਸਾ ਹੈ।

•

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਡਕਸਨੂ ੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

•

6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਨੂ ੰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਨੂ ੰ ਲਗ ਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਿੇ ਡਪਆਡਰਆਂ ਦੀ ਰਿੱਡਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

•

ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਮਾਂ ਨੂ ੰ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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•

ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਦ
ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਡਦਲ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ, ਦਮਾ ਜਾਂ ਿੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਡਸਹਤ ਸਮਿੱਡਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਡਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਜ਼ਆਦ ਹੰਦੀ ਹੈ।

•

ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਡਕ ਡਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਿੱਡਖਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਡਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ ੰ ਬਿੱਡਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਡਵਿੱਚ ਫਲੂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਡਕਿੱਥੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏ:
•

ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਡਨਕ ਨੂ ੰ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਕ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਡਕਿੱਥੇ ਫਲੂ ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਿਾ ਕੋਈ ਿਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਜਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸੀਂ ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ,
ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥ ਾਂਵ ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

•

ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਡਵਚਾਰ ਹੈ ਡਕ
ਪਡਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਡਫਰ, ਤੁ ਸੀਂ ਜਲਦੀ
ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋਗੇ।

•

Vaccinefinder.org ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿੱਭਣ ਡਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਡਕੰਨੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ?
•

ਡਿਆਦਾਤਰ ਮੇਿੀਕਲ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਿੀਕੇਅਰ ਪਾਰਟ B ਅਤੇ ਮੇਿੀਕੈਲ
ਸਮੇਤ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਡਹ-ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਿੇ ਪਲਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਕੋਲ ਮੇਿੀਕਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇ ਡਕਨ ਡਸਹਤ
ਡਵਭਾਗ ਮੁਫ਼ਤ ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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•

ਬਹੁਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਵੈਟਰਨਿ
ਅਫੇਅਰਿ ਦੁ ਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਫੌਿੀ ਸੈਡਨਕ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕੀ ਵੀ.ਏ. ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਡਵਿ-19
•

ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਿੀ ਕੋਡਵਿ19 ਤੋਂ ਰਿੱਡਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਡਕ, ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਡਟਲਤਾਵਾਂ
ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਡਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

•

ਕੋਡਵਿ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਇਿੱਕੋ ਡਜਹੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਨ੍ ਾਂ ਡਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਿਡਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਡਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਡਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਡਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਡਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂ ਸਡਰਆਂ ਤੋਂ
ਵਿੱਖ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਡਵਿ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਡਨਕ ਨੂ ੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ।
o ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਡਜਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਡਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਛਾਤੀ ਡਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਗਣ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਡਹਣ ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਿਾਕਟਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਫਲੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਕਸੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੇ ਜਾਓ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਔਫ਼
ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ cdph.ca.gov/FightFlu ਹੈ।
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