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أشهر فما   6تشرين األول، يستطيع سكان ألبرتا من سن /أكتوبر 17ابتداًء من 
 .فوق تلقي لقاح اإلنفلنونزا الخاص بهم

  6عاماً فما فوق مؤهلون لتلقي جرعة عالية من لقاح اإلنفلونزا، بينما سيتلقى من هم في سن  65سكان ألبرتا في سن 

 . سالالت شائعة من فيروس اإلنفلونزاتحمي كلتاهما من أربع  . عاماً الجرعة العادية 64أشهر حتى 

 حجز موعد اللقاح الخاص بك

تشرين األول، ستتوفر لقاحات اإلنفلونزا في الصيدليات المشاركة وبعض العيادات الطبية /أكتوبر 17ابتداًء من 

 .المجتمعية، ومواقع معينة تابعة لهيئة الخدمات الصحية في ألبرتا

على موقع   Alberta Vaccine Booking Systemستتوفر الحجوزات عبر نظام حجز اللقاحات في ألبرتا 

bookvaccine.alberta.ca  أو عن طريق االتصال بهيلث لينكHealth Link  811على الرقم . 

إذا لم تكن الصيدلية المحلية في منطقتك ُمدرجة في نظام  .   ال يملكون موعد مسبق سترحب بعض الصيدليات أيضاً بمن 

 . لتحديد  صيدلية بالقرب منك  bluecross.caالحجز، اتصل بهم مباشرة أو تفضل بزيارة 

 أين يمكن الحصول على اللقاح 

 :تشرين األول، ستُقّدم لقاحات اإلنلفونزا مجاناً لـ/أكتوبر 17ابتداًء من 

 .ادات الطبية المجتمعيةسنوات فما فوق في الصيدليات وبعض العي 5سكان ألبرتا من سن  •

 .أشهر فما فوق في بعض العيادات الطبية المجتمعية 6سكان ألبرتا من سن  •

 :ستقدم هيئة الخدمات الصحية في ألبرتا اللقاحات من خالل عيادات الصحة العامة التابعة لها لـ 

 .األطفال دون سن الخامسة وأفراد أسرهم ومنازلهم •

 . رعاية صحية في المقاطعةاالفراد الذين ال يملكون رقم  •

     . األفراد الذين يعيشون في مجتمع محلي ال يوجد فيه مقدمي رعاية صحية آخرين يقدمون اللقاح  •



 

 عام : التصنيف

 حقائق سريعة

 .مليون جرعة من لقاح اإلنفلونزا للمساعدة في حماية صحة سكان ألبرتا 1.9طلبت حكومة ألبرتا  •

 :22-2021أرقام اإلنفلونزا الموسمية في ألبرتا لعام  •

o  حاالت وفاة متعلقة باإلنفلونزا 14حالة مؤكدة مخبرياً من اإلنفلونزا و 2906كانت هناك . 

o  بالمائة 27كانت نسبة التطعيم في المقاطعة. 

o  بالمائة من سكان دور الرعاية طويلة األمد  82تلقى اللقاح حوالي. 

o  شهراً جرعة واحدة على األقل من لقاح   23أشهر حتى  6بالمائة من األطفال في سن  52تلقى حوالي

 . اإلنفلونزا

o  عاماً فما فوق  65بالمائة من المسنين في سن  65تلقى اللقاح حوالي. 

o  بالمائة من جميع لقاحات اإلنفلونزا 75كان الصيادلة مسؤولين عن إعطاء. 

 معلومات ذات صلة 

 ( 19- اإلنفلونزا وكوفيد ) احجز موعد اللقاح الخاص بك في ألبرتا •

 عن اإلنفلونزا  •

 

 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/influenza-the-flu.aspx#toc-3

