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خبری اعالمیه   
 

 واکسن آنفلوآنزا هفته آینده در آلبرتا در دسترس است 

 هارسانه استعالم 2022اکتبر  13

 

توانند واکسن آنفلوآنزای خود را ماه و باالتر آلبرتا می 6اکتبر، اهالی  17از 
 دریافت کنند.

سال، دوز  64ماهه تا  6آنفلوآنزا با دوز باالتر هستند اما افراد  سال و باالتر واجد شرایط دریافت واکسن  65اهالی 

 کند. کنند. هر دو واکسن مردم را در مقابل چهار گونه از ویروس آنفلوآنزا محافظت میعادی را دریافت می

 سازی بگیرید برای خود وقت ایمن 

های  های پزشکی محله و سایتکلینیک کننده، بعضیهای مشارکتهای آنفلوانزا در داروخانهاکتبر، واکسن 17از 

 موجود خواهد بود. AHSمنتخب  

( به آدرس Alberta Vaccine Booking Systemرزرو نوبت از طریق سیستم رزرو وقت واکسن آلبرتا )

bookvaccine.alberta.ca   یا تماس باHealth Link  پذیر است.امکان  811با شماره 

پذیرند. اگر داروخانه محله شما در سیستم رزرو نیست،  ها، مراجعین را بدون وقت قبلی میهمچنین بعضی داروخانه

 ر نزدیکی خود بیابید. بازدید کنید و یک داروخانه د bluecross.caیرید یا از مستقیم با آنها تماس بگ

 سازی شویدکجا ایمن 

 شود:می ر ارایههای آنفلوآنزا بدون هزینه به افراد زیاکتبر، واکسن 17از 

 های پزشکی محلهها و بعضی کلینیکاهالی پنج سال و باالتر در داروخانه •

 پزشکی محلههای اهالی شش ماه و باالتر آلبرتا در بعضی کلینیک •

Alberta Health Services های بهداشت عمومی به این  )خدمات بهداشت آلبرتا( واکسن را از طریق کلینیک

 کند:افراد ارایه می

 ها و اعضای خانوار آنها.کودکان زیر پنج سال و خانواده •

 استانی ندارند.  افرادی که شماره مراقبت بهداشتی •

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ab.bluecross.ca%2Fnews%2Fcovid-19-immunization-program-information.php&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C085825c176f54a7c1b0908daad6b992c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638012974916598158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bTEsiclNbIJEjVJ5UzTVmXKZ7Qrbi901SRc1G9oJvks%3D&reserved=0
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 سازی دیگری ندارد. کنندگان مراقبت سالمت ارایه دهنده ایمنکنند که تامینافرادی که در محلی زندگی می •

 

 مرور اجمالی

میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا برای کمک به محافظت از سالمت اهالی آلبرتا سفارش داده   9/1دولت آلبرتا  •

 است. 

 :  2021-22ارقام فصلی آنفلوآنزا در آلبرتا در سال  •

o 2906  وجود داشته است. نفلوآنزامرگ مرتبط با آ 14مورد آنفلوآنزای تاییدشده در آزمایشگاه و 

o درصد بود.  27ان سازی در استنرخ ایمن 

o  سازی شدند. درصد ساکنان مراکز مراقبت بلندمدت ایمن 82حدود 

o  ماه حداقل یک دوز واکسن آنفلوآنزا دریافت کردند. 23درصد کودکان شش ماه تا  52حدود 

o  سازی شدند. سال و باالتر ایمن 65درصد سالمندان  65حدود 

o  آنزا بودند. های آنفلوسازیدرصد ایمن 75داروسازان مسئول اجرای 

o  

 اطالعات مرتبط 

 ( COVID-19)آنفلوآنزا و  کنید رزرو را خود  آلبرتای واکسیناسیون •

 درباره آنفلوآنزا  •

 

 


