โครงการการฉีดวัคซีนของรัฐบาล
ﮔورﻧﻣﻧٹ وﯾﮑﺳﯾﻧﯾﺷن ﭘروﮔرام
ปองกันไขหวัด เขารับการฉีดวัคซีน
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ﺿﻌﯾف اﻟﻌﻣر

บุคคลที่มีอายุ 65 ป1 หรือมากกวา

1
 ﺳﺎل ﯾﺎ زاﺋد ﮨو65 ● اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﻋﻣر

ที่ไดรับความชวยเหลือดานประกันสังคมที่ครอบคลุม
ﮐﻣﭘرﯾﮩﯾﻧﺳو ﺳوﺷل ﺳﯾﮑورﮢﯽ اﺳﺳﮢﻧس ﮐﮯ وﺻول ﮐﻧﻧدﮔﺎن
หรือผูพํานักอาศัยในฮองกงที่กําลังถือใบรับรองที่ถูก
ﯾﺎ ﮨﺎﻧﮓ ﮐﺎﻧﮓ ﮐﮯ ﺷﮩری ﺟن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳوﺷل وﯾﻠﻔﯾﺋر ڈﯾﭘﺎرﮢﻣﻧٹ
ตองสําหรับการยกเวนคารักษาพยาบาลที่ออกให
ﮐﺎ ﺟﺎری ﮐرده طﺑﯽ اﺧراﺟﺎت ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﮐﺎ ﻣوزوں ﺳرﮢﯾﻔﮑﯾٹ ﻣوﺟود ﮨو
โดยฝายสวัสดิการสังคม
● ผูที่มีอายุระหวาง 50 และนอยกวา 65 ป

1

1

 ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﮨو65  ﺳﮯ زﯾﺎده اور50 ● اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﻋﻣر

1
● ผูที่มีอายุนอยกวา 50 ป ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง3

3

 ﺳﮯ ﮐم ﮨو ﺟن ﻣﯾں زاﺋد ﺧطرے ﮐﯽ ﮐﯾﻔﯾﺎت1 ﺳﺎل50 ● اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﻋﻣر
ﮨوں اور ﺟو ﭘﺑﻠﮏ ﮐﻠﯾﻧﮑس ﻣﯾں ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨوں

ที่กําลังเขารับการรักษาในคลินิกเอกชน

2

● ผูที่มีอายุระหวาง 12 และนอยกวา 50 ป ที่กําลังไดรับ

 ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮨو ﺟو2 ﺳﺎل50  اور12 ● اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﻋﻣر
 ﻣﻌذوری" ﮐﺎ ﻣﻌﯾﺎری رﯾٹ وﺻول ﮐر رﮨﮯ ﮨوں ﯾﺎ100%" ﮐہ
ﺟن ﮐو "ﻣﺳﻠﺳل ﺗوﺟہ ﮐﯽ ﺿرورت" ﮨو

อัตรามาตรฐานของ “ไรความสามารถ 100%” หรือ
“จําเปนตองเขารับการรักษาอยางตอเนื่อง”

● เด็กที่มีอายุระหวาง 6 เดือน และตํ่ากวา 12 ป

 ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﮨوں12  ﻣﺎه اور6 ● ﺑﭼﮯ ﺟو

2

2

● สตรีมีครรภ

● ﺣﺎﻣﻠہ ﺧواﺗﯾن
3

บุคคลที่มีภาวะความเสี่ยงสูง 3

اﻓراد ﺟن ﮐو زاﺋد ﺧطره ﮐﯽ ﮐﯾﻔﯾﺎت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮨو

● ปวยนอกแผนกกุมารเวชศาสตรที่มีภาวะความเสี่ยงสูง

ﻣرﯾﺿﺎن ﺟن ﻣﯾں زاﺋد ﺧطره ﮐﯽ ﮐﯾﻔﯾﺎت-● ﭘﯾڈﯾﺎﮢرک ﺑﯾروﻧﯽ
ﮨوں ﯾﺎ ﺟو طوﯾل ﻣدﺗﯽ اﯾﺳﭘرﯾن ﺗﮭراﭘﯽ ﺳﮯ ﮔزر رﮨﮯ ﮨوں

3

3

หรือรักษาดวยยาแอสไพรินในระยะยาว

( ﮐﮯ ﻣﺎﺗﺣت ﮨوHA) ﻣرﯾﺿﺎن ﺟو ﮨﺎﺳﭘﮢل اﺗﮭﺎرﮢﯽ-● اﻧدروﻧﯽ

● ผูปวยในสังกัดองคการโรงพยาบาล (HA)

● ذﮨﻧﯽ ﻣﻌذوری ﮐﺎ ﺷﮑﺎر اﻓراد

● บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา

● ﻣﻌذوری اﻻؤﻧس ﮐﮯ وﺻول ﮐﻧﻧدﮔﺎن

● ผูที่ไดรับเบี้ยพิการ

دﯾﮕر اﻓراد

บุคคลอื่น ๆ
● ผูที่พํานักอาศัยในสถานสงเคราะหคนชรา

(สําหรับผูสูงอายุ หรือบุคคลทุพพลภาพ)
● ผูที่ทํางานดานการดูแลสุขภาพซึ่งกําลังทํางานอยู
ในกรมอนามัย HA และสถานสงเคราะหคนชรา
(สําหรับผูสูงอายุ หรือบุคคลทุพพลภาพ)
หรือศูนยที่พักดูแลเด็ก
● คนงานเลี้ยงสัตวปก
● ผูเลี้ยงสุกร และบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงฆาสุกร
1
2
3

● رﯾزﯾڈﯾﻧﺷل ﮐﯾﺋر ﮨوﻣز ﮐﮯ رﮨﺎﺋﺷﯽ اﻓراد )ﺑراﺋﮯ ﺿﻌﯾف اﻟﻌﻣر ﯾﺎ
(ﻣﻌذورﯾوں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر اﻓراد
 رﯾزﯾڈﯾﻧﺷل ﮐﯾﺋر،HA ،● ﮨﯾﻠﺗــﮭ ﮐﯾﺋر ورﮐرز ﺟــو ڈﯾﭘﺎرﮢﻣﻧٹ آف ﮨﯾﻠﺗﮭ
ﮨوﻣز )ﺑراﺋﮯ ﺿﻌﯾف اﻟﻌﻣر ﯾﺎ ﻣﻌذورﯾوں ﮐﺎ ﺷــﮑﺎر اﻓراد( ﯾﺎرﯾزﯾڈﯾﻧﺷــل
ﭼﺎﺋﻠــد ﮐﯾﺋــر ﺳــﻧﮢرز ﻣﯾں ﮐﺎم ﮐر رﮨﮯ ﮨوں
● ﭘوﻟﮢری ورﮐرز
● ِﭘﮓ ﻓﺎرﻣرز اور ِﭘﮓ ﺳﻼﮢرﻧﮓ اﻧڈﺳﮢری ﮐﺎ ﻋﻣﻠہ

มีสิทธิโดยนับตามปแทนวันเกิด
จําเปนตองอยูในกลุมอายุในวันที่เขารับการฉีดวัคซีน
โปรดอางอิงไปยังศูนยคุมครองสุขภาพ เว็บไซต: www.chp.gov.hk

 اﮨﻠﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﺋش ﮐﯽ ﺑﺟﺎﺋﮯ ﺑذرﯾﻌہ ﺳﺎل طﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ1
 وﯾﮑﺳﯾﻧﯾﺷن ڈے ﭘر ﻋﻣر ﮐﮯ ﮔروپ ﮐﮯ اﻧدر ﮨوﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ2
 ﺑراه ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﺳﻧﮢر ﻓﺎر ﮨﯾﻠﺗﮭ ﭘروﮢﯾﮑﺷن ﺳﮯ رﺟوع ﮐرﯾں3
www.chp.gov.hk :وﯾب ﺳﺎﺋٹ
ﺑراه ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم وﯾﮑﺳﯾﻧﯾﺷن رﯾﮑﺎرڈ)ز( اور ﺿروری دﺳﺗﺎوﯾزات ﮨﻣراه ﻻﺋﯾں

โปรดนําประวัติการฉีดวัคซีน และเอกสารที่จําเปนทั้งหมดติดตัวมาดวย

สอบถาม
اﻧﮑواﺋری
โครงการการฉีดวัคซีน
وﯾﮑﺳﯾﻧﯾﺷن ﺳﮑﯾﻣز
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