Kurdish Sorani

هەموو شتێک کە پێویستە دەربارەی ڤاکسینی کۆڤید )Covid-19( 19-بیزانیت:

ڤاکسینەکان بۆ مەبەستی پارێزگاری کردنن
لە تۆ ،کەسە خۆشەویستەکان و کەسانی
دەوروبەرت.
ڕاستیە خێراکان:
ڤاکسینەکان
پارێزگاری لە ژیان
دەکەن.

ڤاکسینەکان پارێزگاری
لە کۆی کۆمەڵگەکەت
دەکەن.

ڤاکسینەکانی کۆڤید19-
هەوڵێکی مەزنی جیھانی
لە دواوەیە.

ڤاکسینەکانی کۆڤید19-
تووندترین ڕێکاریان
بڕیوە.

هیچ بەرهەمێکی
مرۆیی ،ئاژەڵیی ،یان
هێلکە لە ناو لیستی
پێکهاتەکانی ڤاکسینی
کۆڤید 19-نیە.

هیچ بەڵگەیەک نیە
کە ڤاکسینەکانی
کۆڤید 19-کار بکەنە
سەر توانای
وەچەخستنەوە.

هێزی
باش بوون

هەموو شتێک کە پێویستە دەربارەی ڤاکسینی کۆڤید )Covid-19( 19-بیزانیت:

لەبیرت بێت:
!

ڕاستیەکان لە سەرچاوە باوەڕپێکراوەکان وەربگرە.

!

بانكێک لەم سەرچاوانە دروست بکە :وێبسایتەکانی  ،NHSڕێکخراوی
تەندروستى جیھانی ( ،)WHOخاچی سووری بەریتانی (ئێمە ڕێکخراوێکی بێ
الیەنین کە پابەندین بە پێدانی ڕاستیەکان بە خەڵکی).

!

کاتی خۆت تەرخان بکە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن دەربارەی ڤاکسینەکانی
کۆڤید .19-ئەگەر هەر شتێک شایەنی بایەخدانی زیاتر بێت ،ئەوە
تەندروستى تۆیە.

!

ئەگەر لە سۆشیال میدیا یان لە گروپ چاتێکی واتسئەپ ()WhatsApp
شتێکت خوێندەوە کە دڵنیا نیت دەربارەی ،هەنگاوێک بگەڕێوە دواوە و خۆت
لێکۆڵینەوەی بۆ بکە.

!

کردارەکانی ئەمانە بە شێوازی مەزن
کاریگەریان لە سەر خەڵکی دیکە
هەیە.

هێزی
باش بوون

هەموو شتێک کە پێویستە دەربارەی ڤاکسینی کۆڤید )Covid-19( 19-بیزانیت:

سەیرکردنێکی قووڵتر...
ڤاکسینەکان:

پەرەپێدانی ڤاکسینی کۆڤید:19-

 -هەموو ساڵێک 3 ،ملیۆن کەس لە بەریتانیا و جیھاندا بەهۆیڤاکسینەکانەوە ڕزگار دەکرێن.

- -هیچ بەشێکی پرۆسەکە پشتگوێ نەخرا.

 -بەهۆی ڤاکسینەکانەوە ،نەخۆشيەکانی وەک ئاوڵە ،ئيفليجىمندااڵن و کۆپانە چی تر نەماون یان زۆر دەگمەن بوونە.
 -ئەگەر ڤاکسین وەربگرین ،ئەوە هەروەها پارێزگاری لە کەسێکدەکەین کە لە ئێمە الوازترە ،کە ڕەنگە نەتوانن خۆیان ڤاکسینەکە
وەربگرن (بۆ نموونە ئەوانەی نەخۆشن یان سیستەمی بەرگری
لەشیان الواز بووە).

سەالمەتی ڤاکسینی کۆڤید:19-
 -هیچ ڕێگایەک نیە کە ڤاکسینەکان بۆ ملیۆنان کەس پەسەندبکرێن ئەگەر هەر گومانێک دەربارەی سەالمەتی ،کواڵیتی و
کاریگەرییان هەبووایە.
 -ئەم ستاندەرە ووردانە لە الیەن دەزگا ڕێکخەرەکانیبەرهەمەکانی دەرمان و الیەنە تەندروستیەکان دانراون ،کە
دڵنیای ئەوە دەکەنەوە کەوا گشت دەرمانە بەکارهاتووەکان لە
بەریتانیا سەالمەتن.
 -ڤاکسینی ئەسترازینکا ( )Oxford/AstraZenecaلە سەرزیاتر لە  11000کەس تاقیکرا بوویەوە .ڤاکسینی
فایزەر( )Pfizer/BioNTechلە سەر زیاتر لە 43500
کەس تاقیکرا بوویەوە.

 -سێ شت دەبنە هۆی خێراتر پەرەپێدانی ڤاکسین :پاڵپشتیدارایی زۆ ،سەرچاوەی زیاتر ،ژمارەی زیاتری توێژەر.
پرۆسەی پەرەپێدانی ڤاکسینی کۆڤید19-هەر سێ شتی هەبوو.
 -هیچ ڤاکسینێکی تر ئەم ئاستەی پاڵپشتی جیھانی نەبووە. -جیھان یەک کاری لە پێشینەی هەبوو  -وەستاندنیباڵوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە کوشندەیە  -بۆیە پاڵپشتی دارایی
زیاتر لە حکومەتەکانی هەموو جیھان بەردەست بوو.

ڤاکسینی کۆڤید 19-چۆن کار دەکات:
 -ڤاکسینەکان لە ڕێگەی ناردنی سیگناڵ بۆ سیستەمی بەرگریلەش کار دەکەن بۆ دروستكردنی دژەتەن کە لەگەڵ ڤایرۆسەکە
دەجەنگێت.
 DNA-ی تۆ ناگۆڕن. -هیچ بەڵگەیەک نیە کە کاریگەریان لە سەر توانایوەچەخستنەوە هەبێت.

پێکهاتەکانی ڤاکسینی کۆڤید:19-
- -هیچ پێکهاتەیەکی مرۆیی ،ئاژەڵیی یان هێلکە لەخۆ ناگرن.

سەرچاوە
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA – NHS
EgKs3PD_BwE
ڕیکخراوی تەندروستی جیهانی (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines – )WHO
بەریتانیا – https://www.gov.uk/coronavirus
سکۆتلەندە – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
وەیڵز – https://gov.wales/coronavirus
ئیرلەندای باکور – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

هێزی
باش بوون

