(ਇਸ ਸਰਦ-ਰੁੱ ਤ, ਿਵਨਸ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਗ�ਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ)

ਵਿਨਸ

(ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱ ਕ
ਕੀਤੀ ਹੈ?)

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? * ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਫਲੂ ਤ�
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਾਇਲਟ

ਫਲੂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਸ�
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’ਤੇ ‘ਏ ਨਾਈਟ’ਸ ਟੇਲ (A Knight’s Tale)’ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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NHS ਦਾ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਵਿਕ

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ (FLU)
ਹੋਵੇ, ਇੱ ਕ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ
ਬੁੱ ਕ ਕਰੋੋ
ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚੇ ਅਕਸਰ ਪ� ਮੁੱ ਖ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੂ ਜੇ ਤੱ ਕ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਫਲੂ ਫੈ ਲ ਾ�ਦੇ ਹਨ

ਯੋ ਗ ਬੱ ਿਚਆਂ1-4 ਲਈ ਮੁ ਫ਼ ਤ ਨ� ਜ਼ਲ (ਨੱ ਕ ਰਾਹ� ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਸਪਰੇ ਅ ਫਲੂ ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਉਪਬਲਧ ਹ ੈ
NHS ਦਾ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ 2 ਜ� 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ (31
ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ), ਅਤੇ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ 2-17 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਲਿਨਕਲ ਪੱ ਖ� ਜੋਖ਼ਮ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ** ਲਈ, ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਿਚਆਂ1-4 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਫਲੂ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜ�ੀ ਿਭੰ ਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।3) **ਕਿਲਿਨਕਲ ਪੱ ਖ� ਜੋਖ਼ਮ ਅਧੀਨ
ਆ�ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਚਰਕਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ, ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਿਬਮਾਰੀ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼।1-4
*

ਜੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਨ�ਜ਼ਰਲ ਸਪਰੇਅ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਬਦਲਵ� ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।1-4

ਿਜਸ ਵੱ ਲ� ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਇਹ ਪਰਚਾ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਵੱ ਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ� ਹੈ।

ਫਲੂ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਕ� ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਫਲੂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਤ� ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 7 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰ ਮ ਤੋ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਇੰ ਤਜਾਮ� �ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।5,6

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਵ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ13

ਇੱ ਕ ਅਿਧਐਨ ਨ� ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।5,7

ਬੱ ਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੂ ਫੈਲਾ�ਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਤ� ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅੰ ਦਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।5,8

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਫਲੂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ।5

ਫਲੂ ਬਨਾਮ ਆਮ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ

ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।9 ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਾਇਰਸ� ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ
ਤੌਰ ਫਲੂ ਆਮ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ
ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।9 ਫਲੂ ਤ� ਪੀੜ�ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਸਤਰ ’ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।10 ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਨੱਕ ਵਿਹਣ
ਅਤੇ ਨੱਕ ਭਰੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।9

ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਫਲੂ

ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ

ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅਚਾਨਕ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

ਬੁਖਾਰ

ਆਮ

ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਦਰਦ�

ਆਮ

ਮਾਮੂਲੀ

ਕ�ਬਾ

ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਆਮ ਹੈ

ਅਸਧਾਰਨ

ਥਕਾਵਟ/ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਆਮ

ਕਈ ਵਾਰੀ

ਿਛੱ ਕ� ਮਾਰਨੀਆਂ/ਭਿਰਆ ਨੱਕ

ਕਈ ਵਾਰੀ

ਆਮ

ਦੁਖਦਾ ਗਲਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ

ਆਮ

ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਖ�ਸੀੀ

ਆਮ

ਮਾਮੂਲੀ ਤ� ਦਰਿਮਆਨੀ ਹੱ ਦ
ਤੱ ਕ

ਿਸਰਦਰਦ

ਆਮ

ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਜੱ ਥ� ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਬਣਾਇਆ: ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ�ਟਰ (Centers for Disease Control and Prevention) ਤ�, ਕੀ ਇਹ ਸਰਦੀਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜ� ਫਲੂ?9
ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ।9 ਪਰ ਫਲੂ ਨਾਲ, �ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਲੱਛਣ� ਤ� ਵੀ ਅਗ�ਹ ਜਾ ਕੇ,
ਕੁਝ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲਝਣ� ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੀਬਰ ਬ��ਕਾਇਿਟਸ ਅਤੇ ਿਨਮੋਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।5,11

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵੱ ਲ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਿਹਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ
ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।12 ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜ� ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ�
www.mhra.gov.uk/yellowcard ਿਵਖੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨ�ਾਸ ਅੰ ਦਰ
ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਿਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਫੁਹਾਰ
ਦਾ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਸਪਰੇਅ (ਿਛੜਕਾਅ)
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਨ�ਾਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵ� ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ1-4
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk

ਇਹ ਨੱਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ13

ਫਲੂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਿਦਓ

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਫਲੂ
ਵਾਇਰਸ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।11
ਿਕ�ਿਕ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰ ਗਠਨ (WHO)
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਸਟਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ� ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।12,14 ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵ� ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।5
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ� ਦੀ ਪ�ਭਾਵਕਤਾ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤ� ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਰਿਮਆਨ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਫਲੂ
ਵਾਇਰਸ� ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਦਰਿਮਆਨ ਮੇਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।5 2013 ਿਵੱ ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਂ ਾ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲ� ਡ (PHE) ਨ� ਬੱ ਚਪਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਜ਼
ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।1
ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ (ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੀਅਰਜ਼ 1-5) 4,051,698 ਯੋਗ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 2,461,563 ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਏਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 2017-18 ਿਵੱ ਚ (ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੀਅਰਜ਼ 1-4) ਿਵੱ ਚ 59.5% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਇਸ
ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� 60.8% ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।15

15*

GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ, 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ, 1,322,663
ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 593,706 ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਏਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ* ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ।16 ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� 44.9% ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।16
ਇਹ 2017-18 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ 44% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।16
ਇਸ ਅੰ ਕੜੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦਾ ਜ� ਤ� ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜ� ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕੇ ਰਾਹ�
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਨ�ਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਸਨ।15,16
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