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માતાપિતા અને કેરરો માટે માપિતી

Helping to protect children, 
every winter

Flu      mmunisation



ફ્લૂ સામ ેતમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરવુ ં- માતાપ િતા અને સંભાળ રાખનારાઓ (કેરરો) માટે  માપિતી ફ્લૂ સામ ેતમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરવુ ં- માતાપ િતા અને સંભાળ રાખનારાઓ (કેરરો) માટે  માપિતી

દર વર્ષે નીચેનાં લોકોને ફ્લૂની રસી મફત 
આિવામાં આવે છેઃ

 •  (હા્ની ફ્લૂની સીઝનની 31મી ઓગસ્ટના રોજ) 
બલે કલે ત્રણ વર્ષની ઉંમરના ંબાળકોનલે 

 • પ્ાઈમરી સકલૂ્ની ઉંમરના ંતમામ બાળકોનલે
 •  સલેકન્ડરી સકલૂ્ની ઉંમરના ંતમામ યર 7ના ંબાળકોનલે

અનલેઃ

 • જલે બાળકોનલે એવી બીમારી હોય જલેના કારણલે તલેમનલે 
ફ્લૂ થવાનુ ંજોખમ વધારલે હોય તલેમનલે 

• NHSના ંશિલ્ડ કરી રહલે્ા ંદદદીઓની યાદી પર રહલે્ી 
કોઈ વયક્તની સાથલે રહલેતા ંબાળકોનલે

દર વરષે કયા ંબાળકો આના મા્ટલે ્ાયક બનલે છલે તલેની 
માહહતી અહીંથી મળી િકિલેઃ
www.nhs.uk/child-flu

કારણો 
તમારા બાળકનલે રસી અપાવવા મા્ટલે 
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 1.   તમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરો
  આ રસી તમારા બાળકનુ ંફ્લૂ સામલે અનલે બ્ોનકાઈટ્ટસ 

(શ્ાસનળીનો સોજો) તલેમજ ન લ્ૂમોહનયા જલેવી ગંભીર 
સમસયાઓ સામલે રક્ષણ કરવામા ંમદદ કરિલે

 2.   તમારું , તમારા કુટુુંબ અને પમત્ોનંુ રક્ષણ કરો
  તમારા બાળકનલે રસી આપવાથી કુ્ંુટબીજનો તલેમજ મમત્રોમાં 

જલેમના પર વધારલે જોખમ હોય તલેવા ંસભયોનુ ંરક્ષણ 
કરવામા ંમદદ મળિલે

 3.  ઈન્ ેક્શન આિવાની ્રૂર નથી
  નાક મારફતલે આપવામા ંઆવતંુ સપ્લે દખુાવા રહહત અનલે 

્લેવામા ંસહલે્ુ ંછલે

 4.   ફ્લૂ થાય તનેા 
કરતા ંઆ બિેતર 
છે

  નાકનુ ંસપ્લે ફ્લૂ સામલે 
રક્ષણ મલેળવવામા ંમદદ 
કરલે છલે, સમગ્ર મવશ્માં 
તલે ્ાખો બાળકોનલે 
આપવામા ંઆવલ્ે  છલે 
અનલે તલેની સ્ામતીનો 
સવવોત્તમ રલેકો્ડ્ડ  છલે

 5.  ખચાચા ટાળો
  જો તમારા બાળકનલે 

ફ્લૂ થાય, તો તમારલે 
કદાચ કામ પરથી રજા 
્લેવી પ્ડલે અથવા બાળકની 
સભંાળ મા્ટલેની બીજી 
સગવ્ડ કરવી પ્ડલે

મારા બાળકે ્શા માટે ફ્લૂની રસી લવેી ્ોઈએ? 

બાળકોમા ંફ્લૂની બીમારી ઘણી અસવસથતા કરનારી બની િકલે 
છલે, જલેના કારણલે તાવ આવલે, નાક બધં થઈ જાય, સલૂકી ઉધરસ, 
ગળામા ંબળતરા, સના્ઓુ અનલે સાધંામા ંદખુાવો તલેમજ 
અતયતં થાક ્ાગી િકલે છલે. આ ઘણા ટદવસો કલે વધારલે સમય 
સધુી ચા્ી િકલે છલે. 

કલે્ટ્ાકં બાળકોનલે ક્ારલેક સામાનય ફ્લૂના ં્ક્ષણો વગર પણ 
ખલૂબ જ વધારલે તાવ આવી િકલે, અનલે સારવાર ઉપચાર મા્ટલે 
હોકસપ્ટ્ પણ જવંુ પ્ડી િકલે છલે. ફ્લૂમાથંી ઊભી થતી ગંભીર 
તક્ીફોમા ંદખુાવાજનક કાનનુ ંઈનફલે્િન, તીવ્ર બ્ોનકાઈ્ટીસ 
(શ્ાસનળીનો સોજો) તલેમજ ન લ્ૂમોનીયાનો સમાવલેિ થાય છલે.
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NHSનાં શ્શલ્ડ કરી રિેલાં દદદીઓની યાદી િર રિેલી 
કોઈ વયકકતની સાથે રિેતાં બાળકોને ્શા માટે આ 
વર્ષે રસી આિવામાં આવી રિી છે?

કોમવ્ડ-19 નુ ંજલેમના પર સૌથી વધારલે જોખમ રહલે્ુ ંછલે તલે 
્ોકોનલે અમલે આ શિયાળામા ંસવસથ રાખવા માગીએ છીએ 
અનલે તલેમનલે ફ્લૂ ન થાય એમ અમલે ઈચછીએ છીએ. જલે વયક્તનલે 
આરોગયની કોઈ બીમારી પહલે્લેથી હોય તલેમનલે તલેમના ંકોઈ 
કુ્ંુટબીજન પાસલેથી ફ્લૂનો ચલેપ ્ાગવાની િક્તા ઓછી 
કરવા મા્ટલે અમલે તલેમનલે ફ્લૂની રસી આપીશુ.ં આમા ંબાળકોનો 
સમાવલેિ થાય છલે. 

જો તમારં બાળક NHS શિલ્ડલે્ડ પલેિન્ટ મ્સ્ટ પર રહલે્ી કોઈ 
વયક્તની સાથલે રહલેતંુ હોય, અથવા શિયાળાના મો્ટાભાગના 
ટદવસો દરમયાન તમાર બાળક તલેમની સાથલે એક જ રહલેઠાણમાં 
તલેમનો નજીકનો સપંક્ડ  ્ટાળી િકાય તલેવી રીતલે રહલેિલે એવી તમનલે 
અપલેક્ષા હોય, તો તલેમણલે રસી ્લેવી જોઈએ. જો સકલૂ્મા ંરસી 
આપવામા ંઆવનારા જલૂ થમા ંતલેઓ ન આવતા ંહોય, તો તમારલે 
તમારા જી.પી.ની સજ્ડરીમા ંતલે મા્ટલે પલૂછવંુ જોઈએ.

જો તલે કુ્ંુટબના કોઈ સભયની રોગપ્મતકારક િક્ત 
અતયતં નબળી હોય, તો જી.પી.ની સજ્ડરી GP 

નાકના સપ્લેનલે બદ્લે તલેમનલે ઈનજલ્ે િન આપી 
િકલે છલે..

મારા બાળકને ગયા વર્ષે ફ્લૂની 
રસી આિવામાં આવી િતી. તેમને 
ફરીથી આ વર્ષે બીજી રસી લેવાની 
્રૂર છે?

હા; ફ્લૂનો વાઈરસ દર વરષે બદ્ાય છલે, 
આથી રસીમા ંપણ સધુારો કરવામાં 

આવી િકલે. આ કારણોસર, 
તમારા બાળકનલે ગયા વરષે રસી 
આપવામા ંઆવી હોય તો પણ 
તલેમનલે આ વરષે પણ ફ્લૂ સામલે 
રસી આપવામા ંઆવલે એવી 
અમારી ભ્ામણ છલે.

રસીના ફાયદા શું છે?

રસી ્લેવાથી તમારા બાળકોમા ંથતી આ ગંભીર અનલે ખરાબ 
બીમારી સામલે તમારા બાળકનુ ંરક્ષણ કરવામા ંમદદ મળિલે. 
ફ્લૂનલે કારણલે હોકસપ્ટ્મા ંદાખ્ કરવા પ્ડતા ંપાચં વર્ષથી નાની 
ઉંમરના ંબાળકોનુ ંપ્માણ સૌથી વધારલે છલે. 

તમારા કુ્ંુટબમા ંજલે બીજા ં્ોકોનલે ફ્લૂ થવાનુ ંવધારલે જોખમ 
હોય તલેમનલે પણ તમારા બાળક પાસલેથી તલે ્ાગવાની િક્તા 
ઓછી થિલે, જલેમ કલે દાદા-દાદી કલે નાના-નાની અથવા જલેમનલે 
્ાબંા સમયની કોઈ બીમારી હોય.

આ વરષે જો કોમવ્ડ-19 નો ફલે્ાવો હજુ પણ ચા્ુ રહલે, તો 
તલેમનુ ંફ્લૂ સામલે રક્ષણ કરવાનુ ંખાસ કરીનલે અગતયનુ ંછલે કારણ 
કલે જલેમના પર ફ્લૂનુ ંજોખમ રહલે્ુ ંછલે તલે ્ોકોનલે કોમવ્ડ-19 ની 
સમસયાઓ થવાનુ ંપણ જોખમ રહલે્ુ ંછલે.

તલેના ્ીધલે તમારલે કામ પરથી રજા ્લેવી પ્ડલે અથવા તમલે બીમાર 
હોવાનલે કારણલે તમલે બીજી પ્વૃશત્તઓ ન કરી િકો કલે તમારા 
બીમાર બાળકનુ ંધયાન રાખવંુ પ્ડલે તલે બધંુ ્ટાળવામા ંમદદ થઈ 
િકલે છલે.

આ રસી કેટલી અસરકારક છે?

ફ્લૂની રસી આ અણધાયા્ષ વાઈરસ સામલે આપણી પાસલેનું 
સવવોત્તમ રક્ષણ છલે. કલેવા પ્કારનો ફ્લૂ ફલે્ાઈ રહ્ો છલે તલે અનલે 
આ રસીમા ંસમાવવામા ંઆવલ્ે  ફ્લૂ વચચલે કલે્ટ્ી સામયતા છલે 
તલેના આધારલે આ રસીની અસરકારકતા દર વરષે જુદી હોય 
છલે. ્ુ.કલે.મા ંફ્લૂની રસીની િરૂઆત થઈ છલે તયારથી બાળકોનલે 
આપવામા ંઆવતી રસીથી સામાનય રીતલે ફ્લૂ સામલે સારા 
પ્માણમા ંસરુક્ષા પલૂરી પા્ડી િકાઈ છલે.

્શા માટે આટલા ંબધા ંબાળકોને રસી આિવામાં 
આવી રિી છે?

રસી આપવામા ંઆવી હોય તલે બાળકોનુ ંરક્ષણ 
કરવાની સાથલે, તલે ઈનફલે્િન ઓછંુ ફલે્ાય તલે 
મા્ટલે અનલે અનય કુ્ંુટબીજનો તલેમજ મમત્રોનું 
રક્ષણ કરવામા ંપણ મદદ કરલે છલે.
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મારા બાળકને તનેી રસી કોણ આિ્શ?ે 

બલે અનલે ત્રણ વર્ષનાં બાળકોનલે તલેમની જનર્ પ્લેક્્ટસમાં 
સામાનય રીતલે પ્લેક્્ટસ નસ્ષ દ્ારા આ રસી આપવામાં 
આવિલે*. 

સકલૂ્ની ઉંમરનાં ્ગભગ તમામ બાળકોનલે સકલૂ્માં રસી 
આપવામાં આવિલે. 

જલે બાળકોનલે ઘરલે રહીનલે ભણાવવામા ંઆવતા ંહોય તલેઓ જો 
યોગય ઉંમરનાં જલૂ થમાં આવતાં હોય તો તલેમનલે રસી આપવામાં 
આવિલે. માતાહપતા આની ગોઠવણો મવિલેની માહહતી તલેમની 
સથાહનક NHS ઈંગ્લેન્ડ પક્્ક હલેલથ કમમિનનગં ્ટીમ પાસલેથી 
મલેળવી િકલે છલે. મવગતો અહીંથી મલેળવી િકાય છલેઃ www.
england.nhs.uk/about/regional-area-teams . 

રસી કેવી રીત ેઆિવામા ંઆવ્શ?ે

મો્ટા ભાગના ંબાળકોનલે તલે નાકના સપ્લે તરીકલે આપવામા ંઆવિલે.

શુ ંઆ રસીથી ફ્લૂ થઈ ્શકે?

ના, આ રસીથી ફ્લૂ ના થઈ િકલે, કારણ કલે તલેવું થતું રોકવા 
મા્ટલે તલેમાં રહલે્ વાઈરસનલે નબળો કરી દલેવામાં આવયો હોય 
છલે.

તો નાકનંુ સ્પ્ ેકેવી રીત ેકામ કરે છે? 

નાકના સપ્લેમા ંનબળા કરી દલેવામા ંઆવલ્ે  વાઈરસ હોય છલે, 
જલેથી તલેનાથી ફ્લૂ ના થાય, પરંતુ તલેના ્ીધલે 
તમારા બાળકનલે તલેની સામલેની પ્મતકારક િક્ત 
મવકસાવવામા ંમદદ મળિલે. જયારલે તમારં 
બાળક આ ફ્લૂ વાઈરસના સપંક્ડમા ંઆવલે 
છલે તયારલે આ ઈનફલ્ે િન સામલે ્્ડવામા ંતલેમની 
રોગ પ્મતકારક િક્તનલે મદદ મળલે છલે. આ 
રસી નાકમા ંઝ્ડપથી િોરાઈ જાય છલે, આથી સપ્લે 
છાટં્ા પછી તરત જ જો તમારા બાળકનલે છીંક આવલે, તો પણ 
એવી ચચંતા કરવાની જરૂર નથી, કલે તલે કામ નહીં કરલે.

આ રસીની કોઈ આ્ડ-અસરો છે?

બાળકોનલે કદાચ નાક વહલેવાનુ ંચા્ુ થાય કલે નાક બધં થઈ જાય, 
સાધારણ થાક ્ાગલે અનલે કલે્ટ્ાકં બાળકોની ભલૂખ ઓછી થઈ 
જાય એવંુ બનલે. જો કલે, ફ્લૂ અથવા ફ્લૂ સાથલે જો્ડાયલ્ે  બીજી 
તક્ીફો ઊભી થવા કરતા ંઆ ઘણી ઓછી ગંભીર બાબતો 
છલે. ગંભીર આ્ડ-અસરો અસામાનય છલે.

મારા બાળકને ્ો કોઈ આરોગયની તકલીફ િોય તો 
તનેુ ંશુ?ં

અમુક આરોગયની તક્ીફોવાળા ંબાળકોમા,ં સારી રીતલે સભંાળ 
રાખવામા ંઆવતી હોય તો પણ જો તલેમનલે ફ્લૂ થાય તો તલેના 
્ીધલે ગંભીર સમસયાઓ ઊભી થવાનુ ંજોખમ વધારલે છલે. આ 
બાળકોનલે રસી આપવામા ંઆવલે તલે ખાસ કરીનલે અગતયનુ ંછલે. 

આ તક્ીફોમા ંસમાવલેિ થાય છલેઃ

 • શ્ાસની ગંભીર તક્ીફો, દાખ્ા તરીકલે, ગંભીર અસથમા 
જલેના મા્ટલે હનયમમત રીતલે ઈનહલે્ (શ્ાસમા ં્ઈનલે) અથવા 
મૌશખક  કસ્ટરૉઇ્ડ ગોળીઓની જરૂર પ્ડતી હોય 

 • હ્રદયની ગંભીર તક્ીફો 

 • ટક્ડની અથવા મ્વરના ગંભીર રોગ 

 • ્ડાયાશબ્ટીસ 

 • શિખવાની અસક્ષમતા

 • કોઈ રોગ અથવા સારવારનલે કારણલે ઘ્ટી ગયલ્ે  રોગપ્મતકારક 
િક્ત, દાખ્ા તરીકલે કલેનસર મા્ટલે કીમોથલેરહપ અથવા 
રલેટ્ડયોથલેરહપની સારવાર અથવા  
્ાબંા સમય સધુીનો કસ્ટરૉઇ્ડનો વપરાિ

 • સ્પ ીનનલે ્ગતી તક્ીફો, સ્પ ીન કાઢી નાખંવામા ંઆવી 
હોય (asplenia) તલેના કારણલે અથવા તલે બરાબર કામ ન 
કરતી હોય, દાખ્ા તરીકલે શસક્ સલ્ે  અથવા કોએમ્ક 
્ડીસીઝનલે કારણલે

 • જો તમારા બાળકનલે સલેરલેબ્્ પોલસી જલેવી નવ્ષસ શસસ્ટમનલે 
અસર કરતી કોઈ બીમારી હોય તો તમારા જી.પી પણ તલેમનલે 
આ રસી આપવાની ભ્ામણ કરલે એવંુ બનલે. 

 *   જો તમારં બાળક ફ્લૂની હા્ની સીઝનની 31મી ઓગસ્ટના રોજ બલે કલે ત્રણ 
વર્ષનું હિલે તો તલે આ મા્ટલે ્ાયક બનિલે

76

http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams
http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams


98

ફ્લૂ સામ ેતમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરવુ ં- માતાપ િતા અને સંભાળ રાખનારાઓ (કેરરો) માટે  માપિતી ફ્લૂ સામ ેતમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરવુ ં- માતાપ િતા અને સંભાળ રાખનારાઓ (કેરરો) માટે  માપિતી

આ બાળકોનલે છ મહહનાના ઉંમર પછી દર વરષે ફ્લૂની રસી 
આપવામા ંઆવવી જોઈએ. મો્ટા ભાગના ંબાળકોનલે નાકમાં 
સપ્લે દ્ારા તલે આપવામા ંઆવિલે પરંતુ તલે બલે વર્ષથી નાનાં 
બાળકનલે ન આપવંુ જોઈએ. 

આ બાળકો, અનલે તબીબી કારણોસર જલેમનલે નાકનુ ંસપ્લે 
આપવાનુ ંયોગય ન હોય તલે બાળકોનલે ઈનજલ્ે િન મારફતલે ફ્લૂ 
રસી આપવાનુ ંકહલેવામા ંઆવિલે. 

જો તમારા બાળકનલે પાન 7 પર આપલ્ે માથંી કોઈ પણ 
આરોગયની તક્ીફ હોય, પરંતુ સકલૂ્મા ંતલેમનલે રસી આપવામાં 
ન આવી હોય, તો તમારા જી.પી.નો સપંક્ડ  કરીનલે તમલે 
અપોઈન્ટમલેન્ટ ગોઠવો તલે અગતયનુ ંછલે. 

તમારા બાળકનલે ફ્લૂની રસીની જરૂર છલે કલે નહીં તલે મા્ટલે તમલે 
ચોક્કસ ન હો, અથવા જો તમનલે વધારલે સ્ાહ જોઈતી હોય, 
તો તમારા પ્લેક્્ટસ નસ્ષ, જી.પી. અથવા હલેલથ મવમઝ્ટર સાથલે 
વાત કરો.

રસી ક્ારે આિવામા ંઆવ્શ?ે

બલે અનલે ત્રણ વર્ષના ંબાળકો મા્ટલે શિયાળાની િરૂઆત 
પહલે્ા ંતમારા બાળકના જી.પી.ની સજ્ડરીમા ંતલે અપાવવા 
મા્ટલેનુ ંઆમંત્રણ તમનલે મળવંુ જોઈએ. જો તમનલે નવલેમબરની 
િરૂઆત સધુીમા ંતલેમના જી.પી તરફથી સપંક્ડ  ન કરવામાં 
આવલે, તો અપોઈન્ટમલેન્ટ કરવા મા્ટલે સીધા જ તલેમનો સપંક્ડ  
કરો.

પ્ાઈમરી સકલૂ્ની ઉંમરના ંબાળકો મા્ટલે અનલે સલેકન્ડરી સકલૂ્માં 
યર 7ના બાળકો મા્ટલે, િરદઋતુ મા ંસકલૂ્મા ંરસી આપવાની 
બલેઠક ગોઠવવામા ંઆવિલે. તમારી સથાહનક આરોગય સભંાળ 
્ુટક્ડી સકલૂ્ મારફતલે તમારો સપંક્ડ  કરિલે. 

જો તમારં બાળક રસી આપવા મા્ટલે ્ાયક બનતા ઉંમરનાં 
બાળકોના જલૂ થમા ંહોય અનલે તલેમનલે ફ્લૂ થવાનુ ંજોખમ વધી 
જાય તલેવી કોઈ આરોગયની બીમારી હોય (પાનુ ં7 જુઓ), 
અનલે જો તમલે સકલૂ્મા ંરસી આપવાનુ ંસત્ર થવાની રાહ જોવા 
ન માગતા ંહો, અથવા તમલે ઈચછતા ંહો, તો તમારા બાળકની 
જી.પી.ની સજ્ડરીનલે તલેમનલે રસી આપવા મા્ટલે કહી િકો છો. 

એવા ંકોઈ બાળકો છે ્ેમને નાક મારફત ેરસી ન 
આિવી ્ોઈએ? 

પહલે્લેથી જલેમનલે તબીબી બીમારીઓ હોય તલેવાં બાળકો પર 
ફ્લૂનલે ્ીધલે થતી સમસયાઓનું જોખમ વધારલે હોવાનલે કારણલે 
તલેમનલે રસી આપવામાં આવલે તલે ખાસ કરીનલે અગતયનું છલે. 
બાળકો નાક મારફતલે રસી ન ્ઈ િકલે, જોઃ 

 •   તલેઓ હા્માં વહીઝી હોય (શ્ાસ ્લેતી કલે કાઢતી વખતલે 
છાતીમાંથી શસસો્ટી જલેવો અવાજ નીકળતો હોય) અથવા 
છલેલ્ા 72 ક્ાકમાં તલેઓ વહીઝી રહ્ાં હોય, (તલેમનલે રક્ષણ 
મલેળવવામાં મો્ંુડ ન થાય તલે મા્ટલે યોગય રીતલે ઈનજલે્િન 
મારફતલે ફ્લૂની રસી આપવી જોઈએ)

 •   તલેમનલે અસથમા* અથવા  
– ઈં્ડાની એ્જી્ષ થી થયલે્ એનાટફ્લે્સીક*  
નલે કારણલે ઈન્ટલેકનસવ કલેરની જરૂર પ્ડલ્ે  હોય

 (આ બલે જલૂ થનાં બાળકોનલે તલેમના સપલેશયામ્સ્ટ પાસલેથી સ્ાહ 
મલેળવવાની ભ્ામણ કરવામાં આવલે છલે અનલે તલેમનલે કદાચ 
હોકસપ્ટ્માં નાક મારફતલે રસી આપવાની જરૂર પ્ડી િકલે) 

 •   તલેમનલે એવી કોઈ બીમારી હોય કલે સારવાર્લેતાં હોય જલેના 
્ીધલે તલેમની રોગપ્મતકારક િક્ત ગંભીર રીતલે નબળી 
પ્ડી ગઈ હોય અથવા તલેમના ઘરની કોઈ વયક્તની 
રોગપ્મતકારકતા ગંભીરપણલે ઘ્ટી ગઈ હોવાનલે કારણલે તલેમનલે 
આઈસો્લેિનમાં (અ્ગ રાખવું) રાખવાની જરૂર હોય

 •   રસીમાં વાપરવામાં આવલે્ કોઈ પણ  
પદાથવો પ્તયલે તલેમનલે 
એ્જી્ષ  હોય*

 *   રસીમા ંવાપરવામા ંઆવતા 
પદાથવોની યાદી મા્ટલે  
www.medicines.org.
uk/emc/product/3296/
pil આ વલેબસાઈ્ટ  
જુઓ

http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
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ફ્લૂ સામ ેતમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરવુ ં- માતાપ િતા અને સંભાળ રાખનારાઓ (કેરરો) માટે  માપિતી ફ્લૂ સામ ેતમારા બાળકનંુ રક્ષણ કરવુ ં- માતાપ િતા અને સંભાળ રાખનારાઓ (કેરરો) માટે  માપિતી

જો તમારા બાળક પર એક અથવા વધારલે તબીબી 
બીમારીઓનલે ્ીધલે ફ્લૂનુ ંમો્ંુટ જોખમ હોય અનલે તલેઓ નાક 
મારફતલે ફ્લૂની રસી ્ઈ િકલે તલેમ ન હોય તો તલેમનલે ઈનજલ્ે િન 
મારફતલે ફ્લૂની રસી આપવામા ંઆવવી જોઈએ.

તમારા બાળકનલે ઈનજલ્ે િન મારફતલે રસી આપવી જોઈએ કલે 
નાક મારફતલે રસી આપવી જોઈએ તલેની તમનલે ચોક્કસ ખબર 
ન પ્ડલે, તો સકલૂ્ ઈમ્ લૂનાઈઝલેિન ્ટીમનલે અથવા નસ્ષનલે અથવા 
તમારા જી.પી.ની સજ્ડરીમા ંપલૂછી જુઓ.

નાકમા ંસપ્લે મારફતલે જલેમનલે રસી આપવામા ંઆવી હોય તલે 
બાળકોએ રસી ્ીધા પછીના ંબલે અઠવાટ્ડયા ંસધુી તલેમના 
ઘરમા ંજલેમની રોગપ્મતકારકતા ગંભીરપણલે નબળી પ્ડી ગઈ 
હોય તલેવા ંસભયોના સપંક્ડમા ંન આવવંુ જોઈએ.

મારા બાળકને ફ્લૂની રસી બીજી રસીઓની સાથે 
આિી ્શકાય?

હા. ફ્લૂની રસી બાળપણમા ંઆપવામા ંઆવતી બીજી બધી 
હનયત રસીઓની સાથલે આપી િકાય છલે. જો 
તમારા બાળકનલે તાવ આવતો હોય તો 
તલે રસી મો્ડી આપવામા ંઆવી િકલે. 
ઉપરાતં, જો બાળકનુ ંનાક ખલૂબ જ 
વહલેતંુ હોય કલે સાવ બધં થઈ ગયલ્ે  
હોય, તો રસી તલેમના િરીરમાં 
જતી તલે અ્ટકાવી િકલે છલે. આવા 
ટકસસામા,ં તલેમના નાકનાં 
મચહ્ો સાફ થઈ જાય 
તયા ંસધુી તલેમની ફ્લૂની 
રસી આપવાનુ ંપાછંુ 
ઠલે્વવામા ંઆવી 
િકલે.

નાક મારફત ેઆિવાની રસીમા ં્ુડક્કર (પિગ)માથંી 
લવેામા ંઆવતુ ં્ેલટેટન (િોરસીન ્ેલટેટન) િોય 
છે?

હા. નાક મારફતલે આપવાની રસીમા ંખલૂબ જ વધારલે પ્ટરિયા 
કરાયલ્ે  પ્કારનુ ંજલ્ે લેટ્ટન (પોરસીન જલ્ે લેટ્ટન) હોય છલે, જલે 
બીજી અનલેક આવશયક દવાઓમા ંવાપરવામા ંઆવલે છલે. આ 
જલ્ે લેટ્ટન રસીના વાઈરસનલે સથાયી રાખવામા ંસહાયતા કરલે છલે 
જલેથી આ રસીથી ફ્લૂ સામલે સવવોત્તમ રક્ષણ મળી િકલે.

બાળકોનલે નાક મારફતલે રસી આપવામા ંઆવલે છલે કારણ કલે 
તલે પ્ોગ્રામમા ંઈનજલ્ે િન મારફતલે આપવામા ંઆવતી રસી 
કરતા ંઘણી વધારલે અસરકારક છલે. કારણ કલે તલે સહલે્ાઈથી 
આપી િકાય છલે અનલે જલેમના ઉપર ફ્લૂનલે કારણલે ઊભી થતી 
સમસયાઓનુ ંવધારલે જોખમ રહલે્ુ ંહોય તલેવા ંબીજા ં્ોકોમા ં
ફ્લૂનો ફલે્ાવો થતો ઘ્ટા્ડવામા ંબહલેતર હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવલે 
છલે.

પરંતુ, જો તમારા બાળકનલે એક અથવા વધારલે તબીબી 
બીમારીઓ કલે સારવારનલે કારણલે ફ્લૂ થવાનુ ંજોખમ વધારલે 
હોય અનલે તલેઓ નાક મારફતલે ફ્લૂની રસી ્ઈ િકલે તલેમ ન હોય 
તો તલેમનલે ઈનજલ્ે િન મારફતલે ફ્લૂની રસી આપવી જોઈએ.

કલે્ટ્ાકં ્ોકો તબીબી ઉતપાદનોમા ંપોરસીન જલ્ે લેટ્ટનનો 
ઉપયોગ ન સવીકારતા ંહોય એવંુ બનલે. તમારા મવકલપો મવિલે 
તમારલે તમારા ્ડો્્ટર અથવા નસ્ષ સાથલે વાત કરવી જોઈએ.

િુું  વધુ માપિતી ક્ાથંી મળેવી ્શકુું ?

વધુ માહહતી મા્ટલે, www.nhs.uk/child-flu 
જુઓ. જો તમનલે વધારલે પ્શ્ો હોય, તો તમલે તમારા 
જી.પી., પ્લેક્્ટસ નસ્ષ, તમારા બાળકની સકલૂ્ નસ્ષ 
અથવા તમારા હલેલથ મવમઝ્ટર સાથલે વાત કરો.
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