
Ако имате  
повеќе од 65 години  

грипот може да биде  
многу сериозна  

болест

Вакцинацијата  
е најдобра  

заштита  
од грип

ЗАКАЖЕТЕ 
ВАКЦИНАЦИЈА  

ПРЕКУ ВАШИОТ 
МАТИЧЕН ЛЕКАР!

Важно!
Лицата кои имаат 65 и повеќе години; лицата со хронично заболување, деца 
на возраст од 6 месеци до 5 години, бремени жени и здравствени работници 
може бесплатно да се вакцинираат против грип.

Закажете вакцинација преку вашиот матичен лекар!
Матичниот лекар ќе ja провери вашата здравствена состојба и ќе ви зака-
же термин за бесплатна вакцинација во најблискиот пункт за вакцинација 
против грип.
Доколку не спаѓате во оваа категорија на лица, вакцината против сезонски 
грип може да ја добиете во најблискиот центар за јавно здравје (650 дена-
ри) без претходно закажување.



Грипот може да биде  
многу сериозна болест  

за лицата со  
хронични болести 

како дијабет, астма или  
срцеви заболувања

Вакцинацијата  
е најдобра  

заштита  
од грип

ЗАКАЖЕТЕ 
ВАКЦИНАЦИЈА 

ПРЕКУ ВАШИОТ 
МАТИЧЕН ЛЕКАР!

Важно!
Лицата кои имаат 65 и повеќе години; лицата со хронично заболување, деца 
на возраст од 6 месеци до 5 години, бремени жени и здравствени работници 
може бесплатно да се вакцинираат против грип.

Закажете вакцинација преку вашиот матичен лекар!
Матичниот лекар ќе ja провери вашата здравствена состојба и ќе ви закаже 
термин за бесплатна вакцинација во најблискиот пункт за вакцинација про-
тив грип.
Доколку не спаѓате во оваа категорија на лица, вакцината против сезонски 
грип може да ја добиете во најблискиот центар за јавно здравје (650 денари) 
без претходно закажување.



Вакцинацијата 
против грип  
се препорачува во  
било кое време од 
бременоста
- И бебето родено од мајка 
која е вакцинирана против 
грип, ќе има имунитет во 
првите неколку месеци од 
живот

ЗАКАЖЕТЕ 
ВАКЦИНАЦИЈА  
ПРЕКУ ВАШИОТ 
МАТИЧЕН ЛЕКАР!

Важно!
Лицата кои имаат 65 и повеќе години; лицата со хронично заболување, 
деца на возраст од 6 месеци до 5 години, бремени жени и здравствени 
работници може бесплатно да се вакцинираат против грип.

Закажете вакцинација преку вашиот матичен лекар!
Матичниот лекар ќе ja провери вашата здравствена состојба и ќе ви зака-
же термин за бесплатна вакцинација во најблискиот пункт за вакцинација 
против грип.
Доколку не спаѓате во оваа категорија на лица, вакцината против сезон-
ски грип може да ја добиете во најблискиот центар за јавно здравје (650 
денари) без претходно закажување.



Министерството за 
здравство обезбеди 
бесплатни вакцини за 
здравствени работници.

Побарајте повеќе 
информации кај 
одговорните лица од 
вашата институција. 

Заштитете се  
себе и вашите  
пациенти  
од грип

Вакцинирајте се!


