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ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ
(ਫਲੂ) FAQ

ਇਨਫਲੂਏਜਂਾ, ਜਾਂ "ਫਲੂ" ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਅਕਤਬੂਰ ਤੋਂ 
ਮਈ ਤੱਕ ਫਲੈਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰੱੁਬਖਅਤ ਰਬਹਣ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫਲੂ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਬਵੱਚ ਕਝੁ ਆਮ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਨ। 

ਫਲ ੂਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦ਼ਾ ਹ?ੈ

ਫਲੂ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਬਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰੂਦਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਂਸੀ, ਬਛੱਕ, ਜਾਂ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਲ ੂਦ ੇਕ ਿੰ ਨਹ  ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਿੀ ਹਨ?

ਬਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਲ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਜਾਂ ਸਾਰ ੇਲੱਛਣ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ: ਜਕੁਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ/ਠੰਡ,

ਖੰਘ, ਗਲੇ ਬਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ,  
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਵੱਚ ਦਰਦ, ਬਸਰ ਦਰਦ,  
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ  
(ਬੱਬਚਆਂ ਬਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਬਾਲਗ)।

ਮੈਨੂਿੰ  ਟੀਿ਼ਾਿਰਣ ਿਦੋਂ ਿਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ  ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ? 
ਫਲੂ ਦਾ ਮਸੌਮ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ  
ਤੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਪਤਝੜ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਫਲ ੂਦੇ
ਪੂਰ ੇਸੀਜਨ ਬਵੱਚ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰੱਬਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂਿੰ  ਫਲੂ ਦ਼ਾ ਟੀਿ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣ਼ਾ  ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ? 
ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜਾਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਅਤ ੇਇਸ 
ਨਾਲ ਜੜੁੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਦ ੇਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
ਇਹ ਦਖੇੋ: cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

ਫਲੂ ਦ਼ਾ ਟੀਿ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂਿੰ  ਲੈਣ਼ਾ  ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ?ੈ

ਹਰ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਬਨਯੰਤਰਣ
ਅਤੇ ਰਕੋਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਹਰ ਫਲੂ ਦ ੇਮਸੌਮ
ਬਵੱਚ 6 ਮਹੀਬਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧਰੇੇ ਜਖੋਮ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਫਲ ੂਦ ੇਟੀਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਲੂ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂਿੰ  ਹ ਿੰ ਦ਼ਾ ਹ?ੈ

ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਫਲ ੂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਜੋਰ ਆਬਾਦੀ ਬਜਵੇਂ ਬਕ
ਛੋਟ ੇਬੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਛਟੋੇ ਬੱਬਚਆਂ, 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਸਹਤ ਸਬਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਜਾਂ ਕਮਜਰੋ ਇਬਮਉਨ ਬਸਸਟਮ ਲਈ ਵਧਰੇੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਲ ੂਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਰ
ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਿ ੇਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ?

ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦ ੇਰੂਪ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਜਾਂ
ਬਾਂਹ ਬਵੱਚ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਨਾਬਸਕ ਸਪਰੇਅ ਦ ੇਰੂਪ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ 6 ਮਹੀਬਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਮਨਜਰੂਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਸਕ ਸਪਰਅੇ 2 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਮਨਜਰੂਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ  
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਬਨਰਮਾਤਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰੇ ਹਨ।

CDC ਮੌਸਮੀ ਫਲ ੂਦ ੇਟੀਕੇ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਮਲ  
ਸਕਦੀ ਹੈ: cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

ਸਰੋਤ: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm
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ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ (ਫਲੂ) ਅਿਸਰ ਪ ੱ ਛੇ ਜ਼ਾਣ
ਵ਼ਾਲੇ ਸਵ਼ਾਲ

ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਿ ੇਦੀ ਿੀਮਤ ਕਿਿੰ ਨੀ ਹ?ੈ

ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਤੇ
ਬਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰ ਕ ੇਇਹ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦ ੇਹੋ ਬਕ ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਬਨਾਂ
ਕੀਮਤ ਦ ੇਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਅਤ ੇਬਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੁਫ਼ਤ  
ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ  
ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਫਲੂ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ

aa-nhpihealthresponse.org

ਿੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਟੀਿ਼ਾਿਰਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਮ਼ਾੜੇ
ਪਰਭ਼ਾਵਾਂ ਦ਼ਾ ਅਨ ਭਵ ਹੋਵੇਗ਼ਾ?
ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਮਲੂੀ ਮਾੜੇ
ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਾਂਹ ਦਾ ਦਰਦ, ਘੱਟ-ਦਰਜੇ ਦਾ
ਬੁਖਾਰ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦਰਦ ਜੋ ਕੁਝ ਬਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਸੁਧਾਰਦ ੇਹਨ।

ਿੀ ਮੈਂ ਇੱਿੋ ਸਮੇਂ COVID-19 ਅਤੇ ਫਲ ੂਦ਼ਾ
ਟੀਿ਼ਾ ਲਗਵ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ ਹਾਂ?
ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਫਲ ੂਅਤ ੇCOVID-19 ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਇੱਕੋ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ ੇਬਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ CDC ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰੈਕਬਟਸਾਂ (ACIP) ਦੁਆਰਾ ਬਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਨੂਿੰ  ਫਲੂ ਦ਼ਾ ਟੀਿ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਲ ਸਿਦ਼ਾ ਹ?ੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸ ੇਵੀ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ:

 ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਫਜੀਸ਼ੀਅਨ
 ਅਰਜੈਂਟ ਦੇਖਭਾਲ/ਬਮੰਟ ਕਲੀਬਨਕਸ
 ਸੰਘੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਬਸਹਤ ਕੇਂਦਰ
 ਪੇਂਡੂ ਬਸਹਤ ਕਲੀਬਨਕਸ
 ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਬਸਹਤ ਕੇਂਦਰ
 ਭਾਰਤੀ ਬਸਹਤ ਸਵੇਾ
 ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ
 ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ

(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ,

ਵਾਲਗਰੀਨਜ, CVS, Rite-Aid)

ਫਲੂ ਅਤੇ COVID-19 ਕਵੱ  ਿੀ ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ?
ਫਲੂ ਅਤੇ COVID-19 ਦੋਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਛਤੂ ਦੀਆਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ,

ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ ੋਵੱਖਰੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਇੱਕ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਬਜਸਨੰੂ SARS- CoV-2 ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦ ੇਲਾਗ
ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਫਲ ੂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਬਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਲੋਕਾਂ ਬਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫਲੈਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)

ਵਧੀਕ AA ਅਤੇ NH/PI ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ,

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਨੈਸ਼ਨਲ AA ਅਤੇ NH/PI ਹੈਲਥ ਬਰਸਪਾਂਸ ਪਾਰਟਨਰਬਸ਼ਪ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ: www.AA-NHPIHealthResponse.org

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/updates
http://www.aa-nhpihealthresponse.org/

