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ఇన్ఫ్లుఎంజా (ఫ్లూ ) FAQ
ఇన్ఫ్లుఎంజా లేదా “ఫ్లూ ” అనేది యున ైటెడ్ స్టోట్స్ మరియు దాని పర్ ంతాలలో 
అక్టో బర్ న్ఫ్ండి మే న ల వరకు స్ధారణంగ్ వ్్ాప్తి  చెందే అంటు వ్్ాధి. 

ఈ సంవత్్రం మీకు రక్షణ కల్పంచడంలో సహాయపడటానిక్ి ఫ్లూ కు 
సంబంధించిన్ఫ క్ొనిి స్ధారణ పరశ్ిలు మరియు సమాధానాలు ఇకకడ 
ఇవవబడాా యి. 

ఫ్లూ  ఎలా వ్యాప్తి  చ ంద్త ంది? 
ఫ్లూ  అనేది పరధాన్ఫంగ్ ఫ్లూ  ఉన్ఫి వాకుి లు దగిిన్ఫపపపడు, 
త్ుమ్మిన్ఫపపపడు లేదా మాటాూ డిన్ఫపపపడు చిన్ఫి బంద్వపల 
రూపంలో వ్్ాప్తి  చెంద్త్ుంది. 

ఫ్లూ  యొక్క సంకేతాలు మరయిు లక్షణాలు 
ఎలా ఉంటాయి? 
ఫ్లూ  ఉన్ఫి వాకుి లకు కి్ంద ఉన్ఫి క్ొనిి లేదా అనిి లక్షణాలు త్రచూ 
ఉంటాయి: జవరం లేదా జవరం/చల్గ్ ఉండటం, దగుి , గ ంత్ు నొప్తప, 
ముకుక క్్రడం లేదా మూస్కుపో వడం, కండర్లు లేదా వ్ొళ్లూ  నొప్పులు, 
త్లనొప్తప, అలసట మరియు క్ొనిిస్రలూ  వ్్ంత్ులు లేదా విరేచనాలు 
(ప్ెదదవ్్ళ్ూ  కంటే ప్తలూ లోూ  చాలా స్ధారణంగ్ ఉంటుంది). 

నేన్ఫ్ ఎప్పుడు వ్యాకసిన్ వ్ేస్కోవ్యలి? 
ఫ్లూ  స్ీజన్ స్ధారణంగ్ అక్టో బర్ న్ఫ్ండి మే న ల వరకు ఉంటుంది. ఫ్లూ  
స్ీజన్ అంత్టా రక్ించబడటానికి్ ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ ని ఆకుర్లే లేదా 
శీతాక్్లం సమయంలో వ్ేస్క్టవడం ఉతి్మం. 

నేన్ఫ్ ఎంద్క్ు ఫ్లూ  వ్యాకసిన్ వే్స్కోవ్యలి? 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ అనేది మ్మమిల్ి మరియు మీరల ఇషో్పడే వ్్రిని ఫ్లూ  మరియు 
దాని అన్ఫ్బంధిత్ సమసాల న్ఫ్ండి రక్ించడానికి్ ఉతి్మమ ైన్ఫది. ఇది ఫ్లూ  
సంబంధిత్ అనారోగాం, ఆస్పత్రరలో చేరడం మరియు మరణం వంటి 
పరమాదాలన్ఫ్ కూడా త్గిిస్ి ంది. 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ పరయోజనాల గురించి మరింత్ తెలుస్క్టవడానికి్, దీనిి సందరిశంచండి:
cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

ఫ్లూ  వ్యాకసి న్ ఎవరు వ్ేయించ్కోవ్యలి? 
పరత్ర ఒకకరూ ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ వ్ేయించ్క్టవ్్ల్. వ్్ాధి నియంత్రణ మరియు నిరోధన్ఫ 
క్ేందరం (CDC) 6 న లలు మరియు అంత్కంటే ఎకుకవ వయస్్ ఉన్ఫి పరత్ర 
ఒకకరూ పరత్ర ఫ్లూ  స్ీజన్ సమయంలో వ్్ాకి్్న్ వ్ేస్క్టవ్్లని స్తఫ్రల్ చేస్తంది, 
ముఖ్ాంగ్ ఫ్లూ ని ప ందడానికి్ ఎకుకవ పరమాదం ఉన్ఫివ్్రల. గరభవవత్ులు కూడా 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ లు వ్ేస్క్టవ్్లని స్తఫ్రల్ చేయబడింది. 

ఫ్లూ ని ప ందే ప్రమాదం ఎవరకిస ఉంది? 
ఫ్లూ  ఎవరిక్ ైనా సో కవచ్ు, క్్నీ శిశువపలు మరియు చిన్ఫి ప్తలూ లు, 65 సంవత్్ర్లు 
మరియు అంత్కంటే ఎకుకవ వయస్్ ఉన్ఫివ్్రల, గరిభవణీ స్ీి లీు మరియు క్ొనిి ఆరోగా 
పరిస్తిత్ులు లేదా బలహీన్ఫమ ైన్ఫ రోగనిరోధక వావసి ఉన్ఫి వాకుి లకు ఇది మరింత్ 
పరమాదకరం. పరత్ర సంవత్్రం ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ వ్ేస్క్టవడం వలూ  ఫ్లూ కి్ సంబంధించిన్ఫ 
తీవరమ ైన్ఫ అనారోగా సమసాలన్ఫ్ నివ్్రించవచ్ు. 

వివిధ రకయల ఫ్లూ  వ్యాకసిన్ లు ఏవి? 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ లన్ఫ్ స్ధారణంగ్ భుజంప్ెై ఇంజ క్షన్ రూపంలో లేదా ముకుకలో స్టరే వలె 
ఇస్ి రల. 6 న లలు లేదా అంత్ కంటే ఎకుకవ వయస్్ ఉన్ఫి వ్్రి క్టసం ఫ్లూ  ష్ట్స 
ఆమోదించబడింది. 2 న్ఫ్ండి 49 సంవత్్ర్ల వయస్్ ఉన్ఫి వ్్రి క్టసం ముకుక స్టరే 
ఆమోదించబడింది. త్యారీదారల ఆధారంగ్ అంద్బాటులో ఉన్ఫి అనేక రక్్ల ఫ్లూ  
ష్ట్స లు వ్ేరలగ్ ఉండవచ్ు. 

CDC స్ీజన్ఫల్ ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ లకు సంబంధించిన్ఫ మరింత్ సమాచార్నిి 
ఇకకడ కన్ఫ్గ న్ఫవచ్ు: cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

మూలం: 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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ఇన్ఫ్లుఎంజా (ఫ్లూ )  
తరచ్గయ అడిగే ప్రశ్నలు 

ఫ్లూ  వ్యాకసి న్ ఖరీద్ ఎంత? 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ ఖ్రీద్ అనేది మీ ఆరోగా సంరక్షణ కవరేజీప్ెై ఆధారపడి ఉంటుంది. 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ లన్ఫ్ త్కుకవ లేదా ఎటువంటి ఖ్రీద్ లేకుండా కవర్ చేస్ి రేమో 
అడగడానిక్ి మీరల మీ భీమా కంప్ెనీని సంపరదించవచ్ు. అదన్ఫంగ్, స్ి నిక 
ఆరోగా విభాగ్లు మరియు ఆరోగా క్ేందరా లు ఉచిత్ లేదా త్కుకవ ఖ్రీద్ 
వ్్ాక్ి్న్ లన్ఫ్ అందించవచ్ు. 
మరింత్ సమాచారం క్టసం, మీరల మా వ్్ాకి్్నేష్న్ ఖ్రీద్ మరియు ఫ్లూ  గ ైడ్ ని 
సమీక్ించవచ్ు: aa-nhpihealthresponse.org

నేన్ఫ్ వ్యాకసిన్ వ్ేస్క్ున్ఫన తరయాత నాక్ు 
ద్ష్ప్రభావ్యలు ఉంటాయా? 
ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ లు స్రక్ిత్ం మరియు పరభావవంత్మ ైన్ఫవి. క్ొంత్ మంది వాకుి లకు 
వ్్ాక్ి్న్ వ్ేస్కున్ఫి త్ర్వత్ భుజం నొప్తప, క్ొదిదప్టి జవరం మరియు నొపపపలు వంటి 
ద్ష్రేభావ్్లు ఉండవచ్ు, ఇది క్ొనిి రోజులకు సరిపో త్ుంది 

నేన్ఫ్ ఒకసేయర ిCOVID-19 మరయిు ఫ్లూ  
వ్యాకసిన్ ని వే్స్కోవచాా?

రోగిక్ి అరహత్ ఉంటే, CDC మరియు దాని ఇముాన ైజేష్న్ పర్ క్టోస్ెస్ యొకక సలహా 
కమ్మటీ (ACIP) స్తఫ్రల్ చేస్తన్ఫటుూ గ్ ఒకే్ సందరశన్ఫలో ఫ్లూ  మరియు COVID-19

వ్్ాక్ి్న్ లన్ఫ్ నిరవహ ంచవచ్ు.

నేన్ఫ్ ఎక్కడ ఫ్లూ  వ్యాకసిన్ వే్స్కోవచ్ా? 
మీరల మీ ఫ్లూ  వ్్ాకి్్న్ ని క్ింద ఉన్ఫి ఏ పరదేశ్ంలో 
అయినా ప ందవచ్ు: 

 పర్ థమ్మక సంరక్షణ వ్ ైద్ాలు
 అత్ావసర సంరక్షణ/నిమ్మష్ల క్ిూనిక లు
 సమాఖ్ాంగ్ అరహత్ ఉన్ఫి ఆరోగా క్ేందరా లు
 గ్ామీణ ఆరోగా కి్ూనిక లు
 స్ి నిక హవ్్యి ఆరోగా క్ేందరా లు
 భారతీయ ఆరోగా స్టవ
 స్ి నిక ఆరోగా విభాగ్లు
 ఫ్రిస్ీలు

(ఉదా., వ్్ల్ మారో్, వ్్ల్ గీనా్్,
CVS, ర ైట్స-ఎయిడ్)

ఫ్లూ  మరయిు COVID-19 మధా ఉన్ఫన 
తేడా ఏమిటి?

ఫ్లూ  మరియు COVID-19 ర ండూ శ్్వసక్టశ్్లకు సంబంధించిన్ఫ అంటు 
వ్్ాధ్లు, క్్నీ అవి వ్ేరేవరల వ్ ైరస్ ల క్్రణంగ్ సంభవిస్ి యి. COVID-

19 అనేది కరోనా వ్ ైరస్ (SARS- CoV-2గ్ ప్తలుస్ి రల) సంకామణ 
క్్రణంగ్ సంభవిస్ి ంది మరియు ఫ్లూ  అనేది వాకుి ల మధా పరత్ర 
సంవత్్రం వ్్ాప్తంచే ఇన్ఫ్లుఎంజా వ్ ైరస్ లలో ఒకదాని సంకామణ 
క్్రణంగ్ సంభవిస్ి ంది.

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

అదన్ఫపప AA మరియు NH/PI అన్ఫ్వదించిన్ఫ వన్ఫరలల క్టసం,

దయచేస్త మా జాతీయ AA మరియు NH/PI ఆరోగా పరత్రసపందన్ఫ భాగస్వమ్మ వ్ బ స్ెైట్స ని దీనిలో సందరిశంచండి: www.AA-NHPIHealthResponse.org

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



