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زانیاری بۆ ئەو کەسانەی کە یەکەم
کوتانی کۆڤید 19-یان بۆ ئەنجام
دراوە
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چێژ لە ژیان ببینەرەوە .خۆت بپارێزە.

ناوەرۆک

کوتانی کۆڤید19 -

ئایا کاریگەرییە الوەکییەکان چین؟
ئایا من دەکرێت لە پێکوتەکەوە تووشی کۆڤید19-
ببم؟
ئایا دوای کوتاکە دەتوانم بگەڕێمەوە بۆ چاالکییە
ئاساییەکان؟
ئایا من دواتر چی دەکەم؟
دەبێت چی بکەم ئەگەر کاتێک وادەی داهاتووم بوو
تەندروستیم باش نەبوو؟
ئایا پێکوتەکە دەمپارێزێت؟
ئایا من ئێستا کە پێکوتەکەم بۆ کراوە ،بۆی هەیە
کۆڤید 19-بۆ هیچ کەسێکی تر بگوێزمەوە؟

تکایە باڵڤۆکی زانیارییەکانی بەرهەمەکە بخوێنەرەوە بۆ زانیاری
زیاتر لەسەر پێکوتەکەت ،بە کاریگەری الوەکی پێشبینی
کراویشەوە ،لەڕێگەی گەڕان بەناو کارتی زەردی ڤایرۆسی
کۆرۆنادا.
هەروەها تۆ دەتوانیت کاریگەری الوەکی گومانلێکراو لەسەر
هەمان ماڵپەڕ ڕاپۆرت بدەیت یان لەڕێگەی داگرتنی ئەپی کارتی
زەرد ( )Yellow Cardـەوە.

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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ئەو کەسانەی کە لە هەموو کەس زیاتر لەبەر مەترسی
ئاڵۆزکارییەکانی کۆڤید 19-دان یەکەمجار پێکوتەکەیان بۆ پێشنیاز
دەکرێت.
ئەو پێکوتەیەی کە بۆ تۆ پێشنیاز کراوە یەکێک لەوانەیە کە بەر لە
هەموان وەک سەالمەت و کاریگەر پەسەند کراوە لەالیەن دەزگای
کاررێکخەری دەرمان و بەرهەمەکانی سەرپەرشتی تەندروستی
( )MHRAیەوە.
تۆ ئێستا تازە یەکەم ژەمی پێکوتەکەت وەرگرتووە و ئێستا دەبێت
پالن دابنێیت بۆ ئامادەبوون لە وادەی داهاتووتدا .ئەم باڵڤۆکە
ڕێنمایەکە بۆئەوەی کە دەبێت ئێستا چی بکەیت.
لە شانشینی یەکگرتوو ،دوو جۆر پێکوتەی کۆڤید 19-هەیە کە
یەکسەر دوای ئەوەی کە پەسەند دەکرێن دەبێت بەکار بهێنرێن.
ئەوانە هەردوکیان پێویستیان بە دوو ژەمی کوتان هەیە بۆ
فەراهەمکردنی باشترین پاراستن .هەردوکیان لە تاقیکردنەوەی
کلینیکیدا دەرکەوتوون کە سەالمەت و کاریگەر بوون.
گروپێکی بێالیەنی پسپۆڕەکان وەهایان ڕاسپاردە کردووە کە ئێن ئێچ
ئێس ( )NHSئەو پێکوتانە بۆ ئەوانە پێشنیاز بکەن کە لەبەر مەترسی
زۆردان بۆ تووشبوون بە نەخۆشییەکە و نااڵندن بەدەست ئاڵۆزکاری
ڕژد (جدی) یەوە ئەگەر تووشی ئەو نەخۆشییە ببن.
ئەوەش ئەو کەسە گەورە بەسااڵچوانە دەگرێتەوە کە لە خەڵوەتگەی
پیراندان لەگەڵ کارمەندەکانی هێڵی پێشەوەی سەرپەرشتی تەندروستی
و کۆمەاڵیەتی .هەر کات پێکوتەی زیاتر بەردەست بوو ،پێکوتەکان
بە زووترین کاتی گونجاو بۆ کەسانی دیکە پێشنیاز دەکرێن کە لە
مەترسیدان.
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ئایا کاریگەرییە الوەکییەکان چین؟
وەک هەموو دەرمانێکی تر ،پێکوتە بۆی هەیە ببێتە هۆی کاریگەری
الوەکی .زۆربەی ئەوانە سووک و کورتخایەنن و هەموو کەسیش
ئەوانەی نابێت .تەنانەت ئەگەر تۆ دوای یەکەم ژەمی پێکوتە نیشانەکانت
تێدا دەربکەوێت ،تۆ هێشتا هەر دەبێت ژەمی دووەمی کوتانەکەت بۆ
ئەنجام بدرێت .ئەگەرچی تۆ لەوانەیە هەندێک پاراستنت بەدەست بگات
لە ژەمی یەکەمی پێکوتەکەوە ،ژەمی دووەم باشترین پاراستنت بۆ
دەستەبەر دەکات لەدژی ڤایرۆسەکە.
کاریگەرییە الوەکییە زۆر باوەکان ئەمانە دەگرنەوە:
•هەستکردن بە ئازار ،قورسی و بێهێزی لە باڵتدا لەو شوێنەی کە
دەرزییەکەت لێدراوە .ئەوە وەها دەبێت کە لە دەوروبەری 1-2
ڕۆژی دوای پێکوتەکەدا لە هەموو کاتێک خراپتر بێت.
•هەست بە ماندوویی کردن
•سەریەشە
•ئازاری هەموو لەش ،یان نیشانەی سووکی وەک ئەوانەی ئەنفلۆنزا
ئەگەرچی هەستکردن بە هەبوونی تا شتێکی دوور نییە بۆ ماوەی دوو
بۆ سێ ڕۆژ ،پلەی گەرمی بەرزی لەش ئاسایی نییە و لەوانەیە نیشانەی
ئەوە بێت کە تۆ کۆڤید 19-یان هەوکردنێکی ترت هەبێت (بڕوانە
ڕێنمایی لە الپەڕە  5دا) .کاریگەرییەکی الوەکی کە باو نییە ئاوسانی
لیکەڕژێنەکان (گالندەکان) ـە .تۆ دەتوانیت بحەوێیتەوە و بڕی ئاسایی
پاراسیتامۆڵ بخۆیت (پەیڕەوی ڕێنمایی سەر پاکەتەکە بکە) بۆئەوەی
باشتر ببیت.
ئەو نیشانانەی نەخۆشی بەشێوەیەکی ئاسایی ماوەی کەمتر لە یەک هەفتە
دەخایەنن .ئەگەر نیشانەکانی نەخۆشی لەتۆدا وەها دیاربوون کە خراپتر
ببن یان ئەگەر تۆ نیگەران بوویت ،تەلەفون بکە بۆ  .NHS 111ئەگەر
تۆ هەوڵی بەدەستهێنانی ڕێنماییت دا لە دوکتۆر یان پەرستارێکەوە ،ئەوە
دڵنیا بکە کە تۆ پێیان بڵێیت کە کوتراویت (کارتی کوتانەکەیان نیشان
بدە) بۆ ئەوەی بتوانن بەڕێکوپێکی هەڵسەنگاندنت بۆ بکەن .تۆ دەتوانیت
کاریگەری الوەکی گومانلێکراو بۆ پێکوتە و دەرمان لەڕێگەی بەرنامەی
کارتی زەرد ( )Yellow Cardـەوە ڕاپۆرت بدەیت.
دەتوانیت ئەوە لەسەر ئینتەرنێت ئەنجام بدەیت لەڕێگەی گەڕانەوە بەناو
کارتی زەردی ڤایرۆسی کۆرۆنا ( )Coronavirus Yellow Cardیان
لەڕێگەی داگرتنی ئەپی کارتی زەردەوە (.)Yellow Card app
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ئایا دەکرێت من لە پێکوتەکەوە تووشی کۆڤید19-
ببم؟
تۆ ناتوانیت لە پێکوتەکەوە تووشی کۆڤید 19-ببیت بەاڵم ئەگەری
ئەوە هەیە کە تۆ پێشتر کۆڤید 19-ت گرتبێت و بەخۆتت نەزانیبێت
کە نیشانەکانی نەخۆشییەکەت تێدایە هەتا دوای وادەی کوتانەکەت.
گرنگترین نیشانەکانی نەخۆشی کۆڤید 19-هوروژمێکی تازەی
هەر یەک لەمانەی خوارەوەیە:
•کۆکەیەکی نوێی بەردەوام
•پلەی گەرمی بەرزی لەش (تا)
•نەمان یان گۆڕانکاری لە هەستی ئاسایی تام و بۆندا (ئەنسۆمیا).
ئەگەرچی لەماوەی یەک یان دوو ڕۆژ لەدوای کوتانەکە لەوانەیە
تایەکەی سووک ڕوو بدات ،ئەگەر هەر نیشانەیەکی دیکەی کۆڤیدت
هەبوو یان پلەی گەرمی بەرزی لەش (تاک) کەت زیاتری خایاند،
لەماڵەوە بمێنەرەوە و ڕێوشوێن ساز بکە بۆ ئەنجامدانی پشکنینێک.

ئەگەر پێویستیت بە زانیاری زیاترە لەسەر نیشانەکانی نەخۆشییەکە
سەردانی ئەم بەستەرە بکە
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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ئایا دوای کوتاکە دەتوانم بگەڕێمەوە بۆ چاالکییە
ئاساییەکان؟
بەڵێ ،دەبێت بتوانیت دەست بەو چاالکیانە بکەیتەوە کە بۆ تۆ ئاسایین
بەمەرجێک تەندروستیت باش بێت .ئەگەر باڵت بەتایبەت ئازاری هەبوو،
لەوانەیە بەرزکردنەوەی شتی قورس بۆ تۆ سەخت بێت .ئەگەر هەستت
بەوە کرد کە تەندروستیت باش نییە یان زۆر ماندوو بوویت دەبێت
بحەوێیتەوە و خۆت لە کارپێکردنی مەکینە یان لێخوڕینی ئۆتومبێل
دوورەپەرێز بگریت .تۆ دەبێت بۆ ماوەی دوو مانگ دوای کوتانەکە
خۆت لە دووگیانبوون بپارێزیت .تکایە زانیارییە تێروتەسەلەکان لێرەدا
بخوێنەرەوەwww.nhs.uk/covidvaccination :

ئایا من دواتر چی دەکەم؟
پالن دابنێ بۆ ئامادەبوون لە دووەم وادەدا .تۆ دەبێت کارتێکی تۆمارت
هەبێت کە وادەی داهاتووتی لەسەر نوسرابێت بۆ وادەیەک لەماوەی 21
یان  28ڕۆژدا .زۆر گرنگە کە هەردوو ژەمی هەمان پێکوتەت بۆ ئەنجام
بدرێت بۆئەوەی باشترین پاراستنت بۆ فەراهەم بکات.

کارتەکەت بەباشی هەڵبگرە و ئەوە دڵنیا بکە
کە لە وادەی داهاتووتدا ئامادە دەبیت بۆئەوەی
ژەمی دووەمی پێکوتەکەت بۆ ئەنجام بدرێت.

Don’t forget your

COVID-19 vaccination
Make sure you keep this record
card in your purse or wallet
For more information on the
COVID-19 vaccination or what
to do after your vaccination,
see www.nhs.uk/covidvaccine
Enjoy life. Protect yourself.

دەبێت چی بکەم ئەگەر کاتێک وادەی داهاتووم بوو
تەندروستیم باش نەبوو؟
ئەگەر تەندروستیت باش نەبوو ،وەها باشترە کە چاوەڕوانی بکەیت هەتا
چاک دەبیتەوە بۆ ئەوەی پێکوتەکەت بۆ بکرێت ،بەاڵم دەبێت هەوڵ بدەیت
بە زووترین کاتی گونجاو ئەوەت بۆ ئەنجام بدرێت .تۆ نابێت لە وادەیەکی
کوتاندا ئامادە بیت ئەگەر تۆ خۆت لە کەسانی دیکە جیاکردۆتەوە ،چاوەڕوانی
پشکنینێکی کۆڤید 19-یت یان دڵنیا نیت کە ئایا تەندروستیت باشە یان نا.
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ئایا پێکوتەکە دەمپارێزێت؟
ئەو پێکوتەی کۆڤید 19-ـەی کە بۆ تۆ ئەنجام دراوە دەرکەوتووە کە
ئەگەری ئەوە کەم دەکاتەوە کە تووشی نەخۆشی کۆڤید 19-ببیت .هەر
یەک لە پێکوتەکان لەسەر زیاتر لە  20،000کەس لە چەندەها واڵتی
جیاوازدا تاقی کراونەتەوە و دەرکەوتووە کە سەالمەتن.
ئەوە چەند هەفتەیەکی کەمی پێدەچێت هەتا لەشت پاراستن لە پێکوتەکەوە
بنیات دەنێت .وەک هەموو دەرمانێک ،هیچ پێکوتەیەک بەتەواوی کاریگەر
نییە ،بەو هۆیەوە تۆ دەبێت پەیڕەوی ڕاسپاردەکانی خۆپارێزی بکەیت بۆ
خۆ دوورەپەرێز گرتن لە نەخۆشکەوتن .هەندێک کەس لەوانەیە هێشتا
هەر کۆڤید 19-بگرن سەرباری ئەوەی کە کوتراون ،بەاڵم ئەوە دەبێت
سووکتر بێت.

ئایا من ئێستا کە پێکوتەکەم بۆ کراوە ،بۆی هەیە
کۆڤید 19-بۆ هیچ کەسێکی تر بگوێزمەوە؟
پێکوتەکە ناتوانێت تووشی نەخۆشی کۆڤید 19-ت بکات و کۆرسێکی
تەواو ئەگەری ئەوە بۆ تۆ کەم دەکاتەوە کە بەسەختی نەخۆش بکەویت.
ئێمە هێشتا نازانین کە ئاخۆ ئەوە بەر لە گرتنی ڤایرۆسەکە لەالیەن تۆوە
و گواستنەوەی بۆ کەسانی دیکە دەگرێت یان نا ،بەاڵم ئێمە وەها پێشبینی
دەکەین کە مەترسییەکە کەم بکاتەوە .بەو جۆرە ،هێشتا زۆر گرنگە کە
تۆ پەیڕەوی ڕێنوێنییەکانی ناوچەکەی خۆت بکەیت بۆ پاراستنی کەسانی
دەوروبەرت.
بۆ پاراستنی خۆت و خێزانەکەت ،هاوڕێ و هاوەڵەکانت تۆ هێشتا هەر
دەبێت:
•کەنارگیری کۆمەاڵیەتی پراکتیزە بکەیت
•داپۆشەرێکی دەموچاو ببەستیت
•دەستەکانت بەجوانی و زوو زوو بشۆیت
•پەیڕەوی ڕێنوێنییەکانی ئێستا بکە
www.gov.uk/coronavirus
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لەبیرت بێت
کۆڤید -19لەڕێگەی ئەو دڵۆپە بچووکانەوە باڵو دەبێتەوە
کە لە لوت یان دەمەوە بە هەناسەوە دەردەچنە دەرەوە،
بەتایبەتی کاتێک کە قسە دەکەیت یان دەکۆکیت .ئەوە
هەروەها دەکرێت لەڕێگەی دەستدان لە چاوەکانت،
لوتت و دەمتەوە وەربگیرێت دوای ئەوەی
بەرکەوتنت دەبێت لەسەر شتومەک یان
ڕووی شتی پیسبوو بە ڤایرۆسەکە.

کە

کوتان ،یارمەتیدانی ئەوانەی کە لە هەموو کەس
بارناسکترن.
ئەگەر پێویستیت بە زانیاری زیاترە لەسەر کوتانی کۆڤید 19-تکایە
سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەwww.nhs.uk/covidvaccination :
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ژمارەی دەرچەی تەندروستیی گشتیی ئینگلتەرە2020480 :
تۆ دەتوانیت باڵوکراوەی زیاتری بێ بەرامبەری لەم جۆرە داوا بکەیت لە
www.healthpublications.gov.uk

