Flu jabs

Flu – Why risk it?
The winter weather brings an increase in cases of flu – short for influenza – which is a highly infectious viral illness that
is spread by coughing and sneezing.
For many people flu is a nasty experience – like a very bad cold but worse - with the symptoms of headache, fever,
sore throat aching joints and muscles making you retreat to your bed. For some, flu can be even worse, causing more
serious illnesses or even result in death.

At risk groups
•
•
•
•
•
•

You are aged 65 years or over
You are pregnant
You are living in a long-stay residential care home or other long-stay care facility
You are the carer of an elderly or disabled person whose welfare may be at risk if you fall ill
You are a front line health or social care worker
You are aged six months to 65 years and have:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A heart problem
A chest complaint or breathing difficulties including bronchitis and emphysema
A kidney disease
Lowered immunity due to disease or treatment (such as steroid medication or cancer
treatment)
A liver disease
Had a stroke or a transient ischaemic attack (TIA)
Diabetes
A neurological condition e.g. multiple sclerosis or cerebral palsy
A problem with, or removal of, their spleen e.g. sickle cell disease

ફ્ � �બ્સન

ફ્ � - શા માટ� તે જોખમ?
િશયાળામાં હવામાસ ફ્ � �કસ્્ાઓમાં વધારો લાવે છે - ઉધરસ અસે છ�ક ખાતા દ્વારા ફ�લાય છે ક� � અત્યંત ચેપન
વાયરલ બનમાર� છે � - લ�ુ ઈન્ફલ્�ુએન્ઝા.
ઘણા લોકો માટ� ફ્ � બનભત્્ અ�ુભવ છે - �મ એક � �બ જ ઠંડ� ખરાબ પરં � ુ ખરાબ - માથાસો �ુ ખાવો, તાવ, ગ�ં
પનડા ્ાંધા અસે સ્સા�ુઓ લક્ષણો ્ાથે તમે તમારા બેડ પનછે હઠ બસાવે છે .ક�ટલાક માટ� , ફ્ � વ�ુ ગંભનર બનમાર�ઓ
કારણ, ખરાબ પણ હોઈ શક� છે અથવા � ૃત્�ુ પણ પ�રણમન.

જોખમ ��થો
•

તમે 65 વષર્થન વ�ુ વયસા અથવા છે

•

જો તમે ગભર્વતન હો

•

તમે ઘર અથવા અન્ય લાંબા રહ�વા ્ંભાળ �ુિવધા લાંબા રહ�વા ર� િ્ડ��ન્શયલ ક�ર રહ�તા હોય છે

•

તમે �સન કલ્યાણ તમે બનમાર પડો તો જોખમ પર હોઈ શક� એક � ૃદ્ધ ક� અપંગ વ્ય�ક્ત ક�રર છે

•

જો તમે ફ્રન્ટ લાઇસ આરોગ્ય અથવા ્ામા�જક ્ંભાળ કાયર્કર છે

•

તમે 65 વષર્ હોય છે અસે છ મ�હસા વયસા છે :
•

�દયસન �ુશ્ક�લન

•

�ા્સળ�સો ્ોજો અસે માં્પેશનઓસો ્ોજો ્�હત છાતન ફ�રયાદ અથવા �ા્ �ુશ્ક�લનઓ

•

એક �કડસન રોગ

•

ઘટાડો પ્રિતરક્ષા કારણે રોગ અથવા ્ારવાર માટ� (�મ ક� સ્ટ�રોઈડ દવાઓ અથવા ક�ન્્ર ્ારવાર
તર�ક� )

•

એક ય�ૃ ત રોગ

•

એક સ્ટ્રોક અથવા ક્ષ�ણક ઇસ્ક�િમક �મ
ુ લો (�ટયા) હ�ુ ં

•

ડાયા�બટ�્

•

એક ન્�ુરોલો�કલ �સ્થિત દા.ત. મલ્ટ�પલ સ્ક્લેરોિ્્, અથવા મગજસો લકવો

•

એક ્ાથે ્મસ્યા, અથવા, તેમસા બરોળ દા.ત. િ્કલ ્ેલ રોગ �� ર

�ુ ં વ�ુ શોધવા માટ� ક�વન ર�તે કર� શકો છો?
તમે પર ફ્ � િવશે વ�ુ �ણન શકો છો એનએચએસ ફ્ � અસે ફ્ � ર્ન � ૃષ્ઠો અથવા તમે ફ્ � કોલ 111 િવશે �ચ�તા
થતન હોય તો.

gujarati

ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧ ਕਰੋ

ਫਲੂ jabs

ਫਲੂ - ਇਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਸਰਦੀ ਮੌਸਮ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - ਖੰ ਘਣ ਅਤੇ ਿਨ�ਛ ਕੇ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਵਾਇਰਲ ਿਬਮਾਰੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ - ਛੋਟਾ ਫਲੂ ਲਈ.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਫਲੂ ਇੱ ਕ nasty ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਵਰਗਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮੰ ਦਾ ਪਰ ਬਦਤਰ - ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ,
ਗਲਾ ਦੁਖਦੇ ਜੋਡ਼ ਅਤੇ ਪੱ ਠ� ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰ ਜੇ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਬਣਾਉਣ.ਕੁਝ ਲਈ, ਫਲੂ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.

ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗਰੁੱ ਪ 'ਤੇ
•

ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ,

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ,

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜ ਹੋਰ ਲੰਬੇ-ਰਿਹਣ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲੰਬੇ-ਰਿਹਣ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ,

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਿਡੱ ਗ ਜੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਤਾ
ਹਨ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫਰੰ ਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਰ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੇ ਹਨ:
•

ਇੱ ਕ ਿਦਲ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ

•

ਸੋਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ emphysema ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਛਾਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਸਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ

•

ਘਟਾਏ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਜ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ (ਅਿਜਹੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈ ਜ ਕਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ)

•

ਇੱ ਕ ਿਜਗਰ ਰੋਗ

•

ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਟਰੋਕ ਜ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਇਿਸੈਕਿਮ ਹਮਲੇ (TIA) ਸੀ

•

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼

•

ਇੱ ਕ ਤੰ ਤੂ ਹਾਲਤ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ sclerosis ਜ ਿ◌ਦਮਾਗ਼ੀ ਲਕਵੇ

•

ਇੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ, ਜ, ਆਪਣੇ ਿਤੱ ਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਤਰੀ ਸੈ�ਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਟਾਉਣ

ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫ਼ਲੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ NHS ਫਲੂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਫ਼ੇ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਕਾਲ 111 ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹਨ, ਜੇ.

Punjabi

�ু

�ু - েকন ঝুঁ িক?
শীতকালীন আবহাওয়ার �ু ে�ে� বৃি� ঘেট - কািশ ও হাঁিচ �ারা িব�ার হয় েয একিট অতয্� সং�ামক ভাইরাল অসু�তা যা সংি�� ইন�ু েয়�া জনয্.
অেনক মানুেষর জনয্ �ু একটা বােজ অিভ�তা - মত একিট খুব ঠা�া খারাপ হেয় শনিছ - মাথাবয্থা, �র, গলা বয্থা ধরা
সি� এবং েপিশর উপসেগর্র সে� আপিন আপনার িবছানা েথেক প�াদপসরণ কের. িকছু ে�ে�, �ু আেরা গরতর অসু�তা
ঘটাে�, এমনিক খারাপ হেত পাের বা এমনিক মৃতুয্ ঘটােত.

ঝুঁ িক �প এ
•
•
•
•
•
•

আপিন 65 বছর বয়সী বা তার েবশী হয়
তু িম গভর্ বতী
আপনার বািড়েত বা অনয্ানয্ দীঘর্ থাকার যত্ন সুিবধা একিট দীঘর্ থাকার আবািসক ত�াবধান বাস করিছ
আপিন যার কলয্াণ আপিন অসু� পড়া যিদ ঝুঁ িক হেত পাের একজন বয়� বা �িতব�ী বয্ি�র েকয়ারার হয়
আপিন একিট যু�ে�� �া�য্ বা সামািজক যত্ন কম�
আপিন 65 বছর এবং আেছ ছয় মাস বয়সী হয়:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

হােটর্র সমসয্া
��াইিটস ও এমিফেসমা সহ একিট িস�ুক অিভেযাগ বা �াসক�
একিট িকডিন েরাগ
নত অনা�ময্তা কারেণ েরাগ বা িচিকত্সা (েযমন ে�রেয়ড ঔষধ বা কয্া�ার িচিকত্সা িহসােব)
একিট ভাইরাসজিনত েরাগ
একিট ে�াক বা অ�ায়ী ইেস্চিমক আ�মণ (িটয়া) িছল
ডায়ােবিটস
একিট �ায়িবক অব�া েযমন একািধক েস্�েরািসস বা েসির�াল পালিস
একিট সমসয্া হে�, অথবা, তােদর �ীহা েযমন িসকল েসল েরাগ অপসারেণর

আিম আেরা িকভােব জানেত পােরন?
আপিন �ু স�েকর্ আেরা িব�ািরত জানেত পােরন এনএইচএস �ু এবং �ু ভয্াকিসন েপজ অথবা আপিন �ু কল 111 স�ে�
িচি�ত হন তাহেল.

bengali

