
االنفلونزا الموسمية
أخذ اللقاح سنوي� هو أفضل طريقة للوقاية

لقـــد بدأ موســـم االنفلونـــزا وعادة تتزايد أعـــداد حاالت اإلصابـــة باالنفلونزا مع 
انخفاض درجات احلرارة.

قد تســـبب عـــدوى االنفلونزا مضاعفات خاصة يف األطفـــال الذين تقل أعمارهم 
عـــن 5 ســـنوات واألشـــخاص الذيـــن يعانـــون من حـــاالت صحية مزمنـــة ومناعة 

منخفضة.

يســـاعد احلفـــاظ على نظافـــة اليدين واتبـــاع العادات الصحية مثـــل تغطية الفم 
واألنـــف أثناء الســـعال أو العطس والبقـــاء يف املنزل عند املـــرض، يف الوقاية من 

األمراض التنفسية والسيطرة على انتقال فيروسات االنفلونزا.

مـــن أهم طرق الوقاية مـــن االنفلونزا، أخذ لقاح االنفلونزا املوســـمية مرة واحدة 
سنوياً. 

لـــذا تنصح دائـــرة الصحة جميع األفراد (أطفاالً وبالغني) ابتداًء من عمر الســـتة 
أشهر بأخذ هذا اللقاح.

يتـــم إعطاء هذا اللقاح مجاناً جلميع املواطنني واملقيمني يف إمارة أبوظبي، يتوفر 
حاليـــاً هـــذا اللقاح يف املراكـــز الصحية األولية التابعة لشـــركة أبوظبي للخدمات 

الصحية - صحة.

Seasonal Influenza

Yearly vaccination is the best way for prevention

The influenza season has already started and numbers of detected 
cases is increasing as the temperatures started to decline.

Influenza infection might cause complications especially in 
children less than 5 years old and persons with chronic medical 
conditions and low immunity.

Practicing good hand hygiene, respiratory etiquette and staying at 
home when sick, help in controlling the transmission of the flu 
viruses.

One of the most important measures to protect against influenza 
infection is to take Seasonal Influenza Vaccine, once every year. 

The Department of Health recommends that all individuals 
(children & adults), starting from the age of 6 months to take this 
vaccine.

The vaccine is given free of charge to all nationals and residents in 
the Emirate of Abu Dhabi. This vaccine is currently available at the 
primary healthcare centers under Abu Dhabi Health Services 
Company – SEHA.

لمزيد من المعلومات عن أقرب مركز صحي، يرجى االتصال على الرقم

For more information on the nearest healthcare centers, kindly call


