ڤاكسين ژيان ڕزگار دەكات
Vaccination saves lives

تەنانەت بە يەك يان دوو
ژەميش كوترابێتيت ،هەر
دەبێت بەردەوام بيت لە
پەيڕەوكردنى ڕێنمايى ترى
خۆ پارێزی بە پێى ئەوەى
داوا کراوە.

وەرگرتنى
ڤاكسينى كۆڤيد -
ڕێبەرێك بۆ گەورە سااڵن
 – Kurdish Soraniبژاركراوى ئاياری

ناوەڕۆك
كۆڤيد -

يان ڤايرۆسى كۆرۆنا چيە؟

بۆچى دەبێت ڤاكسينى كۆڤيد -

وەربگرم؟

ئايا ڤاكسينەكان بێ مەترسين؟
ئايا دەتوانين متمانە بەو ڤاكسينانە بكەين كە وا بە
خێرايى داهێنراون؟
ئايا ڤاكسينەكە دەمپارێزێت؟
ئايا ڤاكسين وەرگرتن بۆ كۆڤيد -

من دەگرێتەوە؟

من دووگيانم ،ئايا دەتوانم ڤاكسينەكە وەربگرم؟
ئەگەر شير بدەم ،ئايا دەتوانم ڤاكسينەكە وەربگرم؟
ئايا ڤاكسينەكە كاريگەريى لەسەر بەپيتيم دەبێت؟
كێن ئەوانەى ناتوانن ڤاكسينەكە وەربگرن؟
ئايا ڤاكسينەكە لێكەوتەى الوەكی هەيە؟
دەكرێت لە ڤاكسينەكەوە تووشى كۆڤيد -

ببم؟

ب ي كەم؟ دەك ات پ ێوي ست چ ى
ئەگەر لە ڕۆژى پێش وادەى ڤاكسينەكەدا ناساغ
بووم،دەبێت چى بكەم؟
كە ڤاكسينەكەم وەرگرت ،ئايا دەبێت هێشتا هەر
پەيڕەوى ڕێنماييەكان بم؟
زانياريى زياتر

دەك ات ڕزگ ار ژي ان ڤ اك س ين

كۆڤيد -

يان ڤايرۆسى كۆرۆنا چيە؟

هۆكارى كۆڤيد  -ڤايرۆسێكى كۆرۆناى نوێيە كە سارس-كۆڤ-
دا
ى پێ دەوترێت و لە كۆتاييەكانى
دەستنيشان كرا .توانايەكى زۆرى باڵوبوونەوەى هەيە و دەشێت ببێتە
هۆى نەخۆشی سەختی كۆئەندامى هەناسە .زۆر كەس لەوانەى
تووش بوون ڕەنگە هيچ نيشانەيەكيان نەبێت يان تەنها نيشانەى
سووكيان هەبێت .ئەم نيشانانەش بە گشتى بە كۆكە و تا و ژانەسەر
و لەدەستدانى تام يان بۆن دەست پێ دەكەن.
هەندێك كەس هەست بە ماندوێتيەكى زۆر ،ئازارى ماسولكە،
كزانەوەى قوڕگ ،سكچوون ،ڕشانەوە ،تا يان سەر لێ تێكچوون
دەكەن .ژمارەيەكى كەم لە خەڵك بە سەختی نەخۆشيەکە دەگرن كە
ڕەنگە پێويست بە چارەسەرى نەخۆشخانە يان خەواندن لە چاودێری
بكات.
ورد
كەسى تووشبوو بە كۆڤيد  -يەك كەس پێى
تێکڕا لە هەر
دەمرێت .نەخۆشيەکە بە سەختی لە نێو مندااڵندا دەگمەنە ،بەاڵم تا
تەمەن گەورەتر بێت مەترسى زياتر دەبێت .بۆ نمونە ،تێكڕاى
مەترسى مردن بە كۆڤيد  -لە كەسێكى تەمەن  -ساڵدا سێ
ئەوەندەى
ساڵ و
ئەوەندەى كەسێكە لە گروپى تەمەن
كەسێكە لە گروپى تەمەن  -ساڵ .هيچ دەرمانێكی دياريکراو
نييە ،هەرچەندە هەندێك دەرمان مەترسييەكانى
بۆ كۆڤيد -
ئاڵۆزبوونى نەخۆشييەكە كەمتر دەكەنەوە.

بۆچى دەبێت ڤاكسينى كۆڤيد -

وەربگرم؟

گەورە سااڵنى تەندروست لەبەر مەترسيى تووشبوون و
ئاڵۆزبوونى تەندروستيان بەهۆى كۆڤيد  -ەوە ،و مەترسييەكە
زياترە بۆ گەورەسااڵنى تەمەن گەورەتر يان بۆ ئەوانەى حاڵەتێكى
تەندروستيى تايبەتيان هەيە .نزيكەى لە  %ى گەورەسااڵنى
تەمەن بچووكتر ،بەوانەوە كە تەمەنيان لە بيستەكاندايە ،تووشى
هەندێك دەرهاويشتە دەبن كە لەوانەيە تا چەندين مانگيش پاش
تووشبوون بە نەخۆشيەکە هەر بمێنێت (’كۆڤيدى درێژخايەن‘).
زۆربەى خەڵك لە ئاڵۆزبوونى
وەرگرتنى ڤاكسينى كۆڤيد -
مەترسيدارى كۆڤيد  -دەپارێزێت.
هەموومان دەمانەوێت ژيان دووبارە بكەوێتەوە گەڕ و پرۆگرامى
ڤاكسين وەرگرتنيش هەنگاوێكى گەورەيە بەم ئاڕاستەيەدا.
زۆر كەسيش لە وێڵز دانيپێدا دەنێت – ڕاپرسيەک لە  0202دا
دەريخستوە كە نزيكەى 02%ى گەورەسااڵنى گەنج دەيانەوێت
ڤاكسينەکە وەربگرن.

ەك اتد ڕزگ ار ژي ان ڤ اك س ين

وەرگرتنى ڤاكسينەكە لە بەشى يەكەمى پرۆگرامى ڤاكسين وەرگرتندا
بە ڕێژەيەكى زۆر بەرز بوو.
ئەگەر دەتەوێت لە داهاتوودا گەشت بۆ دەرەوەى واڵت بكەيت،
هەندێك واڵت لەوانەيە داوات لێ بكەن بيسەلمێنيت كە ڤاكسينت
وەرگرتووە .ڕێژەى كۆڤيد  -لە هەندێك واڵتى تردا بەرزترە.
ڤاكسينەكان ئومێدێكمان پێ دەبەخشن بۆ كۆنترۆڵ كردنى پەتاکە ،بەاڵم بۆ
ئەوەى ئەمە بەدى بێت ،پێويستمان بەوەيە زۆرترين كەس بچن و
ڤاكسينەكە وەربگرن .هەر كوتانێك ئەژمار دەکرێت بەوەى تۆيشەوە.

ڤاكسين وەرگرتن خێرا و ئاسان و بێ مەترسييە

ئايا ڤاكسينەكان بێ

مەترسين؟

چەند جۆرێكى جياواز لە ڤاكسينى كۆڤيد  -لە شانشينى يەكگرتوو
بەكار دەهێنرێت .هەر ڤاكسينێك لەوانە لەسەر دەيان هەزار كەس لە
چەندين واڵتى جياوازدا تاقيكراونەتەوە .سەالمەتييان و كاريگەرييان
بە وردى لە اليەن ئاژانسى ڕێكخەرى دەرمان و بەرهەمەكانى
) ييەوە نۆڕينيان بۆ كراوە پێش
سەرپەرشتيى تەندروستى (
ئەوەى ڕێگەى بەكارهێنانيان پێ درابێت.
مليۆن كەس ڤاكسينيان وەرگرتووە
لەشانشينى يەكگرتوو ،سەروو
و ئەمەش ڕێگری لە زۆری كەيسى تووش بوون و دەيان هەزار مردن
بە كۆڤيد  -کردووە .ئاژانسی ڕێکخەری دەرمان و بەرهەمەکانی
) بەردەوام پێداچوونەوە بۆ سەالمەتيى ڤاكسينە
(
بەكارهاتووەكان دەكات لەسەر بنەماى هەموو لێكەوتە الوەكييەكان كە
كارمەندە پسپۆرەكانى سەرپەرشتيى تەندروستى و خەڵكى تر
هەواڵەكانيان دەگەيەنن.
بەم دواييانە ڕاپۆرت درا لەسەر چەند حاڵەتێكى دەگمەنى كڵۆبونى
خوێن و خوێن بەربوونێكى نائاسايى لەدوای وەرگرتنى ڤاكسينى
ئەسترازينيكا ،كە ئەوەش بە وردى پێداچوونەوەى بۆ دەكرێت.
بەهۆى ئاستى بەرزى مەترسی ئاڵۆزبوونى بارى تەندروستى و
و ڕێكخراوى
مردنەوە بەهۆى تووشبوون بە كۆڤيد  -ەوە،
تەندروستيى جيهانى و ئاژانسى ئەوروپيى دەرمان گەيشتوونەتە ئەو
دەرئەنجامەى كە هاوسەنگيى مەترسييەكان و سوودەكانى ڤاكسين
وەرگرتن هێشتا زۆر بەالى ڤاكسين وەرگرتندايە.
بۆ زانياريى زياتر لەبارەى سوودەكان و مەترسيەكانى ڤاكسينى
كۆڤيد  -و كڵۆبوونى خوێن بڕوانە:
.phw.nhs.wales/ patientinfo

دەك ات رڕزگ ا ژي ان ڤ اك س ين

ئايا دەتوانين متمانە بەو ڤاكسينانە بكەين
كە وا بە خێرايى داهێنراون؟
لێكۆڵينەوە و تاقيكردنەوە كلينيكيەكان كە بۆ دڵنيا بوون لە كاريگەريى
ڤاكسينەكان و سەالمەتييان ئەنجام دەدرێن وە كاتيان پێ دەچێت ،بەاڵم
كاتێكى زۆر پێويست بووە تا يارمەتی دارايی (پارە)وەرگيراوە و بۆ
لێكۆڵينەوە پەسەند كراوە .کۆمەڵێک هۆکار يارمەتيدەر بوون لە
خێراكردنى پرۆسەكەدا:
 حكومەتى شانشينى يەكگرتوو پارەى داوە بۆ پەرەپێدانى
تاقيكردنەوە كلينيكيەكانى ڤاكسينى كۆڤيد  -بۆ ئەوەى بە
خێرايى بكەونە كار و بەڕێوە بچن.
پرۆسەى پەسەندكردنەكەيانى خێراكرد – ئەوەش وەك

كاروبارە کارگێڕييەکان و مامەڵەكان كە هەميشە پێشتر چەندين
مانگيان خاياندووە ،بەاڵم ئێستا بە چەند ڕۆژێك ئەنجام ئەدرێن.
بەشى جياجياى تاقيکردنەوەكان لە يەك كاتدا ئەنجام دراون.

تەكنۆلۆجياى نوێ يارمەتيدەر بووە بە خێرايى زۆر ڤاكسين

دروست بكرێن.
هێشتا هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەيە كە دڵنيا بن لە كاريگەرى و سەالمەتى
ڤاكسينەكان .لە پاش ئەوەى دەست دەكرێت بە بەكارهێنانى ڤاكسينێك،
بەردەوام دەبێت لە لێكۆڵينەوە لە سەالمەتييەكەى و لە هەموو ئەو
حاڵەتە نەخوازراوانەی كە ڕوو ئەدەن و ورد دەبێتەوە و دەكۆڵێتەوە لێيان .

ئايا ڤاكسينەكە دەمپارێزێت؟
هەموو ڤاكسينە پەسەندكراوەكان لە پاراستنى خەڵكى لەوەى بە سەختی
نەخۆش بكەون بە كۆڤيد  -زۆر كاريگەرن .لێكۆڵينەوەكان ئاستى
بەرزى پاراستنى كورت خايەنيان دەر خستووە كە دوو تا سێ هەفتە لە
پاش وەرگرتنى يەك ژەمی ڤاكسينەكەوە ئەو پاراستنە دورست بووە،
بەاڵم بۆ زۆربەى ڤاكسينەكان ژەمی دووەم پێويستە بۆ پاراستنى
درێژخايەن .وەك هەر دەرمانێكی تر ،هيچ ڤاكسينێك لە
كاريگەر نيە – لەوانەيە هەندێك كەس ،سەرەڕاى وەرگرتنى ڤاكسينيش
بەاڵم هێشتا هەر تووشى كۆڤيد  -ببن ،بەاڵم بە سووكتر دەيگرن.

دەك ات ڕزگ ار ژي ان ڤ اك س ين

ئايا ڤاكسين وەرگرتن بۆ كۆڤيد -
من دەگرێتەوە؟
ئێستا كە گرووپەكانى يەكەم و ئەوانەى تەمەنيان لە سەروو
ڕێنمايى داوە كە هەموو
ساڵەوەيە ئەو ڤاكسينەيان پێ دراوە،
بۆ ساڵيش دەبێت لە قۆناغى
گەورەسااڵنى تەمەن نێوان
داهاتوودا ڤاكسينيان پێ بدرێت ،بە پێى گرووپى تەمەن:
 40-49 ساڵ
 30-39 ساڵ
 18-29 ساڵ (لە ڕۆژى وەرگرتنى ڤاكسينەكەدا تەمەنى

ساڵ بێت)

كە كاتى وەرگرتنى ڤاكسينەكەت هات ،پەيوەنديت پێوە دەكرێت.

من دووگيانم ،ئايا دەتوانم
ڤاكسينەكە وەربگرم؟
بەڵێ ،ئەگەر دووگيانيت دەبێت بير لە وەرگرتنى ڤاكسينەكە بكەيتەوە.
هانت دەدەين ڕێنماييەکانی ’كۆلێجى شاهانەى پزيشكانى مندااڵن و
منداڵ بوون‘ بخوێنيتەوە لە ڕێگاى ئەم بەستەرەوە:
www.rcog.org.uk/covid-vaccine
پێش ئەوەى بۆ وادەى ڤاكسين وەرگرتنەكەت بچيت .زانيارييەكانى
ئەم ڕێنماييانە دەتوانن يارمەتيت بدەن بڕيارێكى پشت بەستوو بە
زانيارى بدەيت .ئەگەر هەر پرسيارێكى ترت هەبوو ،قسە لەگەڵ
مامانەكەت يان پزيشكە گشتييەكەت بكە .ئێمە دەزانين زۆر ڤاكسين
هەن دەتوانرێت لە كاتى دووگيانى دا بە بێ مەترسى لە خۆ بدرێن،
بەاڵم ڤاكسينەكانى كۆڤيد  -هێشتا بۆ دووگيانى تاقى
ئافرەتى دووگيان لە وواڵتە
نەكراونەتەوە .سەروو
يەكگ رتووەكانى ئەمەريكا بە ڤاكسينى فايزەر يان مۆدێرنا كوتراون
بە بێ ئەوەى هيچ كێشەيەكى سەالمەتييان لێ بكەوێتەوە .بۆيە ئەم
ڤاك سينانە بۆ ئافرەتانى دووگيان بە باشترين دەزانرێن.
ناميلکەيەکی بەجيا بۆ ئەمە هەيەCOVID-19 vaccination: :
a guide for all women who are planning a
pregnancy, pregnant or breastfeeding.

(ڤاكسينى كۆڤيد  :91-ڕێبەرێك بۆ هەموو ئەو ئافرەتانەى بە
نيازن دووگيان بن يان ئێستا دووگيانن يان شير دەدەن).
پێويست ناكات پاش وەرگرتنى ڤاكسينى كۆڤيد -
بوون بپارێزيت.

خۆت لە دووگيان

دەك ات ڕزگ ار ژي ان ڤ اك س ين

ئەگەر شير بدەم ،ئايا دەتوانم
ڤاكسينەكە وەربگرم؟
سوودەكانى شيردان بە مەمك زانراون ،نەزانراويشە ڤاكسينەكانى
كۆڤيد  -مەترسى بن بۆ شيردان بە مەمك .ڕێكخراوى تەندروستيى
ڕايان سپاردووە كە دەتوانرێت ڤاكسينەكە
)و
جيهانى (
بەو ئافرەتانە بدرێت كە شير دەدەن .بەاڵم داتاى سەالمەتيى زۆرمان
لەبەر دەست نيە لەسەر بەكارهێنانى ڤاكسينەكانى كۆڤيد  -لەكاتى
شيرداندا .ئەگەر شيرى خۆت دەدەيت يان بە نيازی شيرى خۆت بدەيت،
ئەوا دەتوانيت لەپاش وەرگرتنى ڤاكسينەكە بەردەوام بيت لە شيردان.

ئايا ڤاكسينەكە كاريگەريى لەسەر
بەپيتيم دەبێت؟
نەخێر ،هيچ بەڵگەيەك نيە پێشنيار بكات كە ڤاكسينەكانى
كۆڤيد  -كار لە بەپيتى دەكەن.

كێن ئەوانەى كە ناتوانن ڤاكسينەكە وەربگرن؟
ژمارەيەكى زۆر كەم خەڵك هەن كە ناتوانن ڤاكسينەكانى كۆڤيد -
وەربگرن .لە نێو ئەوانەدا ئەو كەسانەن كە بەرامبەر بە هەر
پێكهاتەيەكى ناو ڤاكسينەكە يان بەرامبەر ژەمێکی پێشترى هەمان
ڤاكسين هەستيارييەكى زۆريان هەبووە ،يان ئەوانەى تێکچونێکی
تايبەتى زۆر دەگمەنى خوێنيان هەيە .لەوانەيە ڤاكسينێكى ترى
جياوازيان بۆ پێشنيار بكرێت.
ئەگەر لە ئێستادا ناساغيت و تات هەيە يان لە پشكنينێكى كۆڤيد -
ڕۆژى پێشوودا ئەرێنی (پۆزەتيڤ) دەرچوويت،
دا لە ماوەى
ئەوا دەبێت بۆ وادەيەكى دواتر خۆت ناونووس بكەيت.

دەك ات ڕزگ ار ژي ان ڤ اك س ين

ئايا ڤاكسينەكە لێكەوتەى الوەكی هەيە؟
وەك هەموو دەرمانێك ،لەوانەيە ڤاكسينەكان لێكەوتەى الوەكى
يان هەبێت .ئەوەش بەهۆى ئەوەى كە ڤاكسينەكان
كار لەسەر بزواندنى پەرچەكردارى سيستەمى بەرگری
) لە لەشدا دەكەن .زۆربەى ئەمانە سووكن و تەنها
(
چەند ڕۆژێك درێژە دەكێشن ،و هەموو كەسێكيش تووشيان نابێت.
تەنانەت ئەگەر پاش يەكەم ژەميش دەرهاويشتەكانيت تێدا
دەركەوت ،ئەوا هەر دەبێت ژەمی دووەميش وەربگريت.

لێكەوتە الوەكيە زۆر باوەكان لە يەكەم يان
دووەم ڕۆژدا ئەمانە لەخۆ دەگرن:
تووش بوون بە ئازار و قورسى و هەستيارى لەو قۆڵەدا
كە دەرزييەكەى لێدراوە تا چەند ڕۆژێك لەدوای
وەرگرتنى ڤاكسينەكە؛
هەست كردن بە ماندووێتى؛
سەرئێشە؛
ئازارى گشتى ،لەرز يان نيشانەى هاوشێوەى ئەنفلۆنزا.

لەوانەيە تا دوو بۆ سێ ڕۆژ دوای ڤاكسينەكە تايەكى كەمت
هەبێت ،بەاڵم تاى بەرز ئاسايى نيە وڕەنگە واتاى ئەوە بێت
كۆڤيد  -بێت يان تووش بوون بە نەخۆشيەكى ترت هەيە.
دەتوانيت پاراسيتامۆل بخۆيت (بەگوێرەی ڕاسپاردەكانى سەر
پاكەتی حەبەکە بڕ و كاتەكانى خواردنى پەيڕەو بکە) و پشوو
وەربگرە تا يارمەتيت بدات باشتر بيت .نابێت دۆزى زياتر لە
پاراسيتامۆل لەوەى بۆت دياريکراوە بخۆيت.
لێكەوتەيەكى الوەكى كە باو نيە ئەويش ئاوسانى ڕژێنەکانی بنباڵ
يان الی مل لەو اليەى كە دەرزييەكەى لێدراوە .لەوانەيە ئەمە
ڕۆژ درێژە بكێشێت ،بەاڵم ئەگەر زياترى پێچوو ،سەردانى
پزيشكەكەت بكە.
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لێكەوتە الوەكيە باوەكان لەدوای ڤاكسين وەرگرتنەوە ،لە بارى ئاساييدا
كەمتر لە هەفتەيەك درێژە دەكێشن .ئەگەر وا دياربوو كە نيشانەكانت
بەرەو خراپتر دەڕۆن ،يان ئەگەر نيگەران بوويت ،سەردانى
ئۆنالين بكە و ئەگەر پێويستى كرد تەلەفۆن بۆ
وە يان نۆڕينگەى
بكە لە ڕێى ژمارە تەلەفۆنى
لە ناوچەكەى تۆدا بەردەست نەبوو،
پزيشكە گشتييەكەتەوە .ئەگەر
بكە .پەيوەندى كردن بە
ئەوا تەلەفۆن بۆ
ەوە بێ بەرامبەرە ،لە هەردوو تەلەفۆنى خەت و مۆبايليشەوە.
لە تەلەفۆنى ئاسايى و مۆبايلەوە پێنسە بۆ
تەلەفۆن بۆ
هەر خولەكێك ،سەربارى تێچوونى ئاسايى فەراهەمكارى هێڵى
تەلەفۆنەكەت.
ئەگەر لە دوای نزيکەی چوار ڕۆژ تا چوار
هەفتە لە دوای وەرگرتنى ڤاكسينەكەوە هەستت
بە هەر كام لەمانە كرد ،ئەوا دەبێت بەپەلە
ڕێنمايى پزيشكيانە بكرێيت.
♦

ژانە سەرێكى نوێ كە بە ئازارشكێنە باوەكان ژانى ناشكێت يان
خراپتر دەبێت.

♦

ژانەسەرێكى نائاسايى كە بە پاڵ كەوتن يان دانەواندنەوە خراپتر
دەبێت .لەوانەيە لەگەڵ ئەم ژانەسەرەدا ئەمانەشت هەبێت:

♦
♦



تەڵخ بينين ،دڵ تێكهەڵهاتن و ڕشانەوە.



بە زەحمەت قسە كردن

 بێ هێزى ،خەوداگرتن يان لێهاتن
خاڵى وەك جێ دەرزيى نوێ بەبێ هۆ يان خوێن بەربوون.
تەنگە نەفەسى ،ئازارى سنگ ،ئاوسانى قاچ يان ئازارى
بەردەوامى سك.

ئەگەر لە دوای يەكەم ژەمی ڤاكسين وەرگرتنتەوە هەركام لەو نيشانانەى
سەرەوەت هەبوو ،ئەوا دەبێت لەگەڵ پزيشكەكەت يان پزيشكە
تايبەتمەندەكەت قسە بكەيت پێش ئەوەى دووەم ژەم وەربگريت.
ئەگەر ڕێنمايت لە پزيشكێك يان پەرستارێك وەرگرت ،لە يادت
نەچێت باسى وەرگرتنى ڤاكسينەكەيان بۆ بكەيت (ئەگەر كرا كارتى
ڤاكسين وەرگرتنەكەتيان پيشان بدە) بۆ ئەوەى بە گونجاوى بتوانن
دۆخەکەت هەڵبسەنگێنن.
دەشتوانيت لە ڕێگاى خشتە زەردەكەى كارتەكەوە لە هەر لێكەوتەيەكى
الوەكيش ئاگاداريان بكەيت (تەماشاى ’زانياريى زياتر‘ بكە).
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دەكرێت لە ڤاكسينەكەوە تووشى
كۆڤيد  -ببم؟
ناكرێت لە ڤاكسينەكەوە تووشى كۆڤيد  -ببيت .بەاڵم دەكرێت
تووشى كۆڤيد  -ببيت و تا دواى وەرگرتنى ڤاكسينەكە پێی
نەزانيت كە نيشانەكانيت تێدا هەيە.
هەرە گرنگترين نيشانەكانى كۆڤيد  -دەركەوتنى نوێ ئەوەيە کە
هەركام لەمانەت هەبێ:
 كۆكەيەكى بەردەوامى نوێ
 تاى بەرز
 لەدەستدان ،يان گۆڕان ،لە هەستى ئاسايت بە تام يان بۆن.
ئەگەر هەركام لەم نيشانانەت هەبوو ،ئەوا لە ماڵەوە بمێنەرەوە و لە
ەوە پشكنينێك ڕێك بخە
ڕێى تەلەفۆن كردن بۆ ژمارە
(تەلەفۆنەكان بێ بەرامبەرن) .هەندێك ئەنجومەنى تەندورستى
پشكنين لە كاتى دەركەوتنى فراوانى نيشانەى تريشدا هەر پشکنين
دەكەن ،لەبەر ئەوە ،تكايە تەماشايەكى ماڵپەڕى ئەنجومەنى
تەندروستيى ناوچەكەى خۆت بكەرەوە بۆ هەر نيشانەيەكى تر
سەربارى ئەوانەش كە وات لێ بكەن پشكنين لە ناوچەكەى خۆت
بتگرێتەوە .ئەگەر زانياريى زياترت لەبارەى نيشانەكانەوە ويست،
سەردانى ئێرە بكە:

چى پێويست دەكات بيكەم؟
پێت دەوترێت كەى و لە كوێ ڤاكسين وەردەگريت .لە ڕۆژى وادەكەتدا،
پۆشاکێکی وا لەبەر بكە كە بە ئاسانى بتوانرێت دەست بە شانت بگات.
ئەگەر ترست لە دەرزى هەيە ،يان دڵە ڕاوكێت هەيە ،با ئەو كەسەى
ڤاكسينەكەت لێ دەدات ئەمە بزانێت .ئەوان لەوە تێدەگەن و يارمەتيت
دەدەن.
گرنگە هەردوو ژەمی ڤاكسينەكە وەربگريت بۆ ئەوەى باشترين
پاراستنى درێژ خايەنت هەبێت .كارتەكەت بە باشى هەڵبگرە و دڵنيا بە
لە ئامادەبوونت لە وادەى داهاتووت بۆ وەرگرتنى ژەمی دووەميش.

ئەگەر لە ڕۆژى پێش وادەى ڤاكسينەكەدا
ناساغ بووم ،دەبێت چى بكەم؟
ئەگەر ناساغ بوويت و تات لێ هاتبوو ،ئەوا تەلەفۆن بكە بۆ
هەڵوەشاندنەوەى وادەكەت و چاوەڕێ بكە تا چاك دەبيتەوە بۆ ئەوەى
ڤاكسينەكە وەربگريت .نابێت بۆ وادەى ڤاكسين وەرگرتن بچيت لە
كاتێكدا خۆت كەرەنتين كردبێت يان چاوەڕوانى پشكنينێكى كۆڤيد -
بيت يان چاوەڕوانيئەنجامى پشكنينەكەى بيت.
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كە ڤاكسينەكەم وەرگرت ،ئايا دەبێت
هێشتا هەر پابەندى ڕێنماييەكان بم؟
ڤاكسينەكە دەرفەتەكانى بە سەختی نەخۆش كەوتنت كەم دەكاتەوە،
بەاڵم بەتەواوەتى ڕێگر نابێت لە تووش بوونت بە ڤايرۆسەكە و لە
گواستنەوەت بۆ ڤايرۆسەكە .لەبەر ئەوە گرنگە لەسەر پابەند بوون بە
ڕێنماييەكانى كۆڤيد  -ەوە بەردەوام بيت لە پێناو پاراستنى خۆت و
ئەوانەى لە دەوروبەرتن.
بۆ پاراستنى خۆت و خێزانت و هاوڕێيانت و هاوكارانت ،هێشتا پێويست
دەكات ئەمانە بكەيت:
هێشتنەوەى مەوداى كۆمەڵگايى جێ بەجێ بكە؛
دەمامك ببەستە؛
دەستەكانت بە باشى و زوو زوو بشۆ؛
خۆت داببڕە ئەگەر نيشانەكانت تێدا دەركەوت يان لە اليەن
خزمەتگوزاريى پشكنين ،شوێن هەڵگرتن ،پاراستنەوە پەيوەنديت
پێوە كرا؛ و
پابەندى ڕێنماييە هەنووكەييەكان بكە كە لێرەدان:

لەبيرت

بێت:

كۆڤيد -لە ڕێگاى ئەو پرشانەوە باڵو دەبێتەوە كەلەگەڵ
هەناسەدانەوەدا لە لووت و دەمەوە دەردەچن ،بە تايبەتى لەكاتى
قسەكردن يان كۆكين دا .دەشكرێت بە دەست دان لە چاوت يان
لووت و دەم بۆت بگوازرێتەوە پاش ئەوەى دەست لە شت يان
ڕووكارى شتى پيس بوو بە ڤايرۆسەكەوە دەدەيت.

سێ ڕێسا بۆ

هێشتنەوەى وێڵز بە سەالمەتى

دەمامك

ببەستە
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دەستەكانت

مەودا

بشۆ

بهێڵەرەوە

زانياريى زياتر
دەتوانيت لێرەوە زانياريى زياتر لەبارەى ڤاكسينەكانى كۆڤيد -
و ناواخنەكانيان و ئەو لێكەوتە الوەكيانە بەدەست بهێنيت كە
لەوانەيە دورستی بكەن:
)111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov
and coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation
دەتوانيت لە ڕێى ئۆنالينەوە ئەو نيشانانە بگەيەنيت كە گومان
دەكەيت لێكەوتەى الوەكى بن لە ڕێگاى-
يان
لە ڕێگاى دابەزاندنى ئەپى كارتى زەرد
ەوە.

بۆ زانينى چۆنيەتى بەكارهێنانى زانياريييەكانت لە اليەن
ەوە ،سەردانى ئێرە بكە:
بۆ شێوازی ترى ئەم ناميلکەيە ،لەوانەش
خوێندنەوەی ئاسان ،پيتى گەورە ،ڤيديۆى
زمانى ئاماژەی بەريتانى ،سۆفتوەيرى
بمخوێنەرەوە
و زمانى تر ،سەردانى
ئێرە بكە:
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