ىلع
ويطلا
:ر

نيدلاولا ليلد
كلفط محا
دض لافطالا ةيامح ىننكمي فيك
?ازنولفنالا
ئش مھاو لواو
,كلفطل ازنولفنالا لصم ىلع لوصحلا وھ
لصحا .ماع لك لزنملا ىف نيرخالاو ,كسفنو
.هرفوت درجمب حاقل ىلع
.رثكا وا رھشا  6عيمجلل ميعطتلا ىصوي *
بابشلا نا ةصاخ ةفصب مھملا نم هنا *
ةيحصلا لاوحالا ضعب ىف لافطالاو
.حاقل ىقلتب (راسيلا ىلا رظنا(
نيملعملاو دادجالاو ءابالا ادج مھملا نم *
 .ميعطتلا ىلع ةياعرلا ىمدقمو
عيمجلا عضرلا ةياعر *
اذا ميعطت ةرورضب (ميعطت رغصا) رھشا 6
ةيامح نكمي لماوحلا ميعطت .كلذ نكما
.ةدالولا دعبو لمحلا ءانثا لفطلا

نم سمل مث ,رويطلا ازنولفنا سوريف ىوتحي
.فنالا وا نيعلا وا ىمف

? ازنولفنالا ضارعا ىھ ام
رويطلا ازنولفنا ضارعا لمشت نا نكميو
ىمحلاو
مسجلا عاجواو حشرب وا قلحلا ناقتحاو ةحكلا
ئقلا انايحاو قاھرالاو طابحالاو عادصلاو
.ىمحب نل رويطلا ضعب  .لاھسالاو

راشتنا ضيرم نكمي ىدم ىا ىلا
نم نيرخالا بيصي دق رويطلا سانلا ? ازنولفنالا
نيذلا لافطالا .مايا  5-7ىلا ىضرملا لبق دحاو موي
ةرتفل طيلست ىعانملا مھزاھج سوريفلا فعض مھيدل
اذا ةصاخ ,ةيضاملا مايا ةعبسلا ايدعم نوكي دق ,لوطا
.ضارعا مھيدل لازت ال تناك

:ماھ
,سرادملا ىلا باھذلا نم لافطالا نكمي لھ
ناك اذا ميخم وا ةيراھنلا ةياعرلاو
?ضيرملا
بنجتل ةحارلا نطوم كلفط ىقبت نا بجي مقر
.ةياعرلا ىمدقمل وا لافطا رويطلا ءاطعا
نا دعب ةسردملا ىلا ةدوعلا ىلفط ىتم
ىتح كلفطب ىدعتبا ? ازنولفنالا
دق ىمحلا نم لقالا ىلع ةعاس  24دعب
لثم ىمحلا ةيودالا مادختسا نود نم دحي
)لونيليتلا( نيفونيماتيسا
ليفدا وا ةباصاب نيرتوم مھتت( نيفورببياوا
تياھنرھف ةجرد  100.4ىمحب فرعي ).
.ىلعا وا (ةيوئم ةجرد (38

ازنولفنالا تامولعمل
? ازنولفنالا ىھ ام
ةرجنحلاو فنالا باھتلا (رويطلا ازنولفنا
ىتلا ازنولفنالا تاسوريف اھببست نيتئرلاو
رويطلا ازنولفنا ضرم .رارمتساب ريغتت
ىف تايفولاو تايفشتسملا ىف ةماقالا بابسا
نا نكمي رويطلا .ايونس ةدحتملا تايالولا
ةنس لك .لافطالل ةبسنلاب ادج اريطخ نوكي
ىف تاونس  5نع مھرامعا لقت لفط فلا 20
لثم تافعاضم ازنولفنالا ببسب ىفشتسملا
.ىوئرلا باھتلالا

?رويطلا ةروطخ ىدم
عونتي نا نكمي رويطلا ازنولفنا ضرم
نكمي رويطلا .ةديدش ىلا ةلدتعم نم
راغصلا لافطالا صاخ هجوب ارطخ
ةليوط ةيحصلا فورظلا ضعب نھنس
وا ةفيفخ وبرلا كلذ ىف امب ,دمالا
ةيبصعلا فورظلا (ىتح) هيلع رطيست
ةنمزملا
,مدلا تابارطضاو بلقلا ضارماو ةئرلا
(ىركسلا لثم) ءامصلا ددغلا تابارطضاو
وا ضرملا ببسب ةعانملا مظن تفعضو
ىوذو ,طورشلا هذھل لافطالا .ةيودالا
نكمي ال ,ليوطلا ىدملا ىلع نيربسالا جالع
 .ازنولفنالا نم دشا ضرم نوكي نا

?رويطلا ازنولفنا راشتنا فيك
تاسوريف نا ءاربخلا مظعم دقتعيو
سانلا دنع تاتفب اساسا رشتنت ازنولفنالا
هذھ .مالكلا وا سطعلا لاعسلا رويطلا
هاوفا ىف طوبھلا اھنكمي تارطق
نوكي ابلاغ .راوجلاب صاخشالا فنا مغر وا
سمل قيرط نع ازنولفنالا ميعطت ذخاي ناسنالا
ئش

حاقللا ثيدحت بجي اذل ,ريغتلا ةمئاد تاسوريفلا
نوكي ال امدنع .ازنولفنالا مسوم ءدب لبق ايونس
,ةلوادتملا رويطلا ازنولفنا تاسوريف ةبيط ميعطتلا
.لقا ةيامح رفويو

لصم نم رطاخم ىا كانھ لھ
?ازنولفنالا

ىرخا تاءارجا ذاختا
ةيامحل لعفا نا ىننكمي اذام
?ىلفط
عم سطعت و لاعسلا لمشت *
دعب ةمامقلا ىف ةجسنالا ىمر .جيسن
.مادختسالا
.ضرملل نع داعتبالا *
نم ريثك ىف نوباصلاو ءاملاب كيدي لسغا *
.نايحالا
ءاملاب اذا كحت لوحكلاب دي مدختسا *
.نوباصلاو
ناك اذا ةيحصلا ةياعرلا ىدوزم لصتا *
لفطلا ناك اذا ةصاخ ,ضرمي كلفط
فورظلا وا ( 5نم لقا) ادج اريغص
.لجالا ةليوطلا ةيحصلا
هيدل كلفط ناك اذا ةئراطلا ةياعرلا سامتلا *
لوحتي عيرسلا سفنتلاو سفنتلا ىف تالكشم
وا ىدامرلا وا ةقرزلا ىلا براض
ىف ةلكشم هيدلو ؤيقتو ديدش ,ةلصاوتملا
.ىعيبط لكشب لعافتت ال وا ,ظاقيتسالا

,اھثودح ةلاح ىف لعفلا دودر حاقللا
ىمحلاب قيقشت نمضتت نا نكميو ,لدتعم ةداع
سانلا ضعب .رانلا اھيف مروتو رارمحاو
,مسجلا مالاو ةرارحلا ةجرد ىف عافترا تدھش
دعب ةداع ادبت هذھ لعفلا دودر .قاھرالاو عادصلا
.مايا , 1-2حاقللا ىطعي
نم ريثكلا ببسي نا نكمي ءاود ىا لثم ,لصم
رطخ .ةديدش ةيساسح لثم ,ةريطخلا لكاشملا
.ادج ريغص ميسج رطخ حاقل

ازنولفنالا لصم
ازنولفنالا لصم دئاوف ىھ ام
ازنولفنالا لصم ةيامح ىلع دعاسي *
 .ازنولفنالا نم مھميعطت مت صخش
اذا فخا ضرملا ازنولفنالا لصم نا *
.تايفولاو نيلخادلا رطخ للقي ضرمي
ازنولفنا راشتنا كبنجي ازنولفنالا لصم *
ىستكيو  .كءاقدصا و كتلئاع ىلا رويطلا
تائفلا ةيامحل ةصاخ ةيمھا رمالا اذھ
:لثم ,رطخلل اضرعت رثكالا
ربكا ةجردب نيضرعملا كئلوا "
نم ريطخ ضرم ىلع لوصحلا
ضارمالا ,نينسملا لثم ,ازنولفنالا
.راغصلا لافطالاو ةنمزملا
 6نس نود عضرلا "
 .ميعطتلا ىلع رغصا رھشا

?اذھ ازنولفنالا لصم

تاحاقللا نم ةيجرالا تالعافتلا ةايحلل اددھم
ىف ةداع هناف ,كلذ ثدح اذا .ادج ةردان ىھف
دعب تاعاس عضب ىلا قئاقد عضب نوضغ
.ميعطتلا

100%لصمامنيبو.معن
دض ةيامح لضفا وھ ازنولفنالا لصم ةيلاعف
.ازنولفنالاب هضرم

ازنولفنالا لصم نع اليصفت رثكا تامولعم
ىف  www. immunize.org/vis.حاتم
لصملا تامولعم دجتس عقوملا اذھ
فيقثتل ازنولفنالا تاحاقل نع تانايب ميمصت
.تاغل ةدعب مالعاو

ةيلاعف رثكا نوكي نا ىلا ليمي ,ازنولفنالا لصم
ذخاي قيرطلا .ةديج ةحصب انس رغصا سان ىف
ازنولفنالا دض ميعطتلا دعب نيعوبسا ىلاوح
حيقلتلا ال ىتح ةيامح
رويطلا امك .روفلا ىلع ىمحي ال

ىلع تامولعملا نم ديزملا رفوتي
:ىلاتلا ناونعلا
www.mass.gov/flu w
ww.cdc.gov/flu www
.immunize.org
سلجم وا  )617( 983-6800وا
.ةيلحملا ةحصلا
ةلدعملا  229ةداملا  111,لصفلا نود  MGIلافطالل ازنولفنالا دض ايونس نيصحت ةنراقم نوناق بجومب ةينوناقلا تابلطتملا لكل ,ضارمالا ىلع ةرطيسلا زكرم نم سبتقم
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