
وکراوەی مانگی شھش ۲۰۲۱ ب Kurdish

بسایتھ بکھ   تکایھ سھردانی ئھم و
www.nhs.uk/covidvaccine

بۆ زانیاری نوێ

یت مان باشھ تۆ ب مھ پ بۆچی ئ
کوتھی کۆڤید-۱۹ بھ بۆ پ

کتھر-گۆما دکتۆر ئھبی ھ
وەبھری نۆرینگھی جی پی ناوچھکھ و بھڕ

تاون ری سھرەتایی چھپھ تۆڕی چاود

کوتھی یھکھمم لھ خۆم داوە و ئھوەی دووەمم ھھر لھ  ت پ من بۆ دوومانگ دەب
ت. ھاوسھرەکھم لھ نھخۆشخانھی گشتی لییدز کارئھکات و خۆی  داھاتوویھکی نزیك دەب

م؟ کوتاوە. من چی زیاتر ب

ك کھس بھگومانھ لھبھرئھوەی ئھیانھوێ ئھوە ببینن کھ بھسھر  من ئھوە ئھزانم ھھند
کوتھکھ وەرئھگرن. لھ بھریتانیا زیاتر لھ ۱۲۰،۰۰۰ ت کھ زووتر پ ئھو کھسانھ د

ھ خۆشھکھ ئھوەیھ کھ زیاتر لھ ۳۱ م ھھوا کھس مردوون بھ نھخۆشی کۆڤید-۱۹، بھ
کوتھی ژەمی یھکھمیان  کھوتی ۲۰۲۱/٥/۲۰) پ ملیۆن کھس (ئھم ژمارەیھ ڕاستھ بۆ ڕ
ت «میللھتھکھم  کیتر بچیت. پھرتووکی باش ئھ شتا ماوە خھ وەرگرتووە؛ ھھرچھندە ھ
شنیار کرا وەریگرە  کوتھیھکت بۆ پ بھ ھیالک چوون بھھۆی نھزانییھوە». تکایھ ھھر پ
کھ ھھموویان بھ باشی و ووردبینی تاقیکراونھتھوە. با ھھموومان بھیھکھوە ئھوە بکھین 

گاکھمان. ھھر سھالمھت بن! ناوی خانھوادە و کۆمھ کھ ڕاستھ لھ پ
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وکراوەیھدایھ ھھروەھا بھدەنگھوە  ھھموو ئھو زانیارییانھی لھم ب
ھھیھ بھ ۱۲ زمانی جیاواز. تکایھ سکانی کۆدی پھیوەندیدار بکھ 
وە ئاڕاستھت ئھکات بۆ تۆمارە  رای تھلھفۆنی زیرەك و لھو بھ کام

دەنگییھکھ.

کوتھکھ قسھ  کت ھھیھ دەربارەی پ ك یان گومان ئھگھر ھھر پرسیار
ری تھندروستی تایبھت و شارەزا بکھ. زۆرگرنگھ ئھو  لھگھڵ چاود
ت کھ ئھوە باشترین فرسھتھ بۆ گھڕانھوەمان بۆ  بدر کوتھیھت ل پ

ژیانی ئاسایی.

کوتھکھ وەربگریت، ئھگھر ژەمی یھکھمت ستاش درەنگ نیھ کھ پ ئ
ك تۆ ئامادەبیت. رەین ھھرکات مھ ل وەرنھگرتووە، ئ
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ل ئۆبافایی قھشھ سامۆئ
ھی باوکانی ھھمیشھیی)،  RCCG، (کۆمھ

لییدز.

ران کرد لھ کۆتایی ۲۰۱۹ وە  تھنگیھ کھ کۆڤید-۱۹ دنیای و زۆر مایھی د
می دوعاکانمانی  مھ سوپاس گوزاری ئھو خودایھین کھ وە ستاشھوە ھھرچھندە ئ بھئ

کوتھکھ کرد بۆ کھم  دایھوە بھ بھخشینی ژیری بھو کھسانھی کھ گھشھیان بھ پ
ژەی مردن. کردنھوەی تووشبوون و ڕ

کی باەڕدارین. ئھگھر چی پھرتوکی پیرۆز ھانمان ئھدات  مھ گھل وەکو مھسیحی، ئ
گیری باوەڕمان لھگھڵ کاری باش؛ ئھگھرنا، باوەڕمان مردبوو (جھیمس ۲:  بۆ ج

شھیھك ھاتھ  ك ك ری کردین کھ لھ ھھرکات غھمبھرمان عیسا ف ۱٤-۲٦). ھھروەھا، پ
ویستھ لھسھرمان  مھ لھ لھ خودا پھرستین نھکھوینھ ناوی، ھھروەھا پ مان، کھ ئ ڕ

ری کردن (ماثیۆ ۲٦: ٤۱-۳٦).  بھج بکھین بھ چاود ئھرکی سھرشانی خۆمان ج
ك بھ ووریاییھوە تاقی  مھ ھھـووشت ت کھ ھھمیشھ ئ مان ئھ ھھمان پھرتوکی پیرۆز پ

بکھینھوە و بھتووندی دەست بھوەوە بگرین کھ باشھ (ئا تیس، ٥: ۲۱).     

مدانھوەکانی خودا ئھبینم بۆ دوعاکانی پیاوچاکان.  کوتھکان وەکو یھک لھ وە من پ
کوتھکھ ھھر کھ سھرەیان  ك ئھدەم بۆ وەرگرتنی پ ھھر بۆیھ من ھانی ھھموو کھس

ی ژەمی  ستا چاوەڕ کوتھکھم وەرگرت و ئ ھات بۆ وەرگرتنی. من ژەمی یھکھمی پ
غھمبھرمان  ت بھناوی پ ز دووەمی ئھکھم. خوای گھورە پیرۆزی بکا و بمانپار

عیساوە.
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کوتھی دژی کۆڤید-۱۹ گھورەترین ئامانجمانھ بۆ  کی زۆر بھ پ ک کوتانی خھ
گھڕانھوە بۆ ژیانی ئاسایی.

ت  ت کھ ڕەنگھ ھھیان ب کی بھ ھھند وەرئھگر وکراوەیھ ئھو گومانانھی خھ ئھم ب
ك لھو پرسیارە گشتییانھی کھ بھ بھردەوام  کوتھی دژی کۆڤید-۱۹ و ھھند دەربارەی پ

مان دەکھون. بھر گو

کی دووڕدۆنگن دەربارەی وەرگرتنی  ئھگھین کھ خھ ك لھ ھۆکارەکان ت مھ لھ ھھند ئ
کی کوشندەیھ، کھ ڕەنگھ زۆر  م کۆڤید-۱۹ دەرد کوتھی دژی کۆڤید-۱۹، بھ پ

نھخۆشت بخا و لھ نھخۆشخانھ خۆت ببینیتھوە. ھھروەھا تۆ ببیت بھ مھترسی بۆ 
ت بۆیان.  زانھکھ کھ ڕەنگھ زۆر خراپتر ب گواستنھوەی ڤایرۆسھکھ بۆ ئھندامانیتری خ

تھوە،  ت ئھوانیتر بھ نیشانھکانی نھخۆشی کۆڤیدەوە بۆ ماوەیھکی زۆر بھ ئھکر
م دیاریکراویش  ت بۆ چھند ھھفتھ و چھند مانگ. ئھمانھی ھھب و بھ بھردەوام ب

تاقھتی)؛ کورتی ھھناسھدان؛ ئازاری  کی زۆر (ب ت بھ ھھستکردن بھ ماندوو بون نھب
شك»)؛ بھ  شھکانی لھبیر چون و تھرکیز نھکردن («تھمی م سنگ یان تھنگی؛ ک

ژ بوون. ھ کوترێ و گ گران خھو پیاکھوتن (خھو زڕان)؛ د

وەی جیاواز کاریگھری  گا ھھمھڕەنگھکان بھش مھ ئھوەش دەزانین کھ کۆمھ ئ
کۆڤید-۱۹ ی بھرکھوتووە. نوسینگھی ئاماری نیشتمانی (ONS) ڕوونکردنھوی 

کی باشووری ئاسیا کاریگھری  ست و خھ داوە لھسھر ئھوەی کھ بۆچی ڕەش پ
توندی کۆڤید-۱۹ ی بھرکھوتووە. ھھندێ لھو ھۆکارانھ ئھمانھن:

  دا ژەیھکی زۆر کھمینھ نھتھوەکان کاری ت ك لھ پیشھکان کھ تا ڕ پیشھ: ھھند
دەکھن دووچاری مھترسییھکی زۆری مردنی پھیوەندیدار بونھتھوە بھھۆی 

کۆڤید-۱۹ وەکو کارمھندەکانی تھندروستی، کارمھندەکانی بواری ھاتووچۆ، 
یھتی. ری کۆمھ سکیوریتی و کارمھندەکانی پاککردنھوە و چاود

 ۱۹-زانھ گھورەکان دووچاری مھترسی زۆری کۆڤید کی ناو خ خھ
وە لھ گروپھکانی کھمینھ  ی چھند نھوەییھکان کھ زۆر ب دەبنھوە. ما

کی پاکستانی، بھنگالدیشی، یان نھتھوەی ھیندی.  نھتھوەکان، بھتایبھتی خھ
زانھ گھورەکاندا ئھژین ئھوەی کھ زانراوە  کانی بھتھمھن کھ لھ خ خھ

یان لھڕووی کردارییھوە. زگاری کردن ل قورسھ پار
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ست، ئاسیایی و زیانن بۆ ڕەش پ کوتھکان ب ئایا پ
گاکانی نھتھوە کھمینھکان؟ کۆمھ

زیان و کاریگھرن  کوتھکان بھ بھردەوامی ب تاقیکردنھوەکان ئھوەیان پیشانداوە کھ پ
کڕای کۆمھڵ و نھتھوە جیاوازەکان. لھ ت

  ،تاقیکردنھوەکان بۆ فایزەر، بھشداربووەکان لھ ۹.٦٪ ڕەشی/ ئھفھریقی
ھك ئیسپانی/التینی و ۳.٤٪ ئاسیایی گرتبووەوە. ۲٦.۱٪ ڕەچھ

  کوتھی ئۆکسفۆرد/ئھسترازەنیکا ۱۰.۱٪ ی بھشدار بووی بۆ پ
ست و لھ ۳.٥٪ ئاسیایی بوون. تاقیکردنھوەکان ڕەش پ

  رنھ، بھشداربووەکان ٤.٦٪ ئاسیایی و ۹.۷٪ ئھفھریقی تاقیکردنھوە بۆ مۆد
ئھمھریکی بوون.

سھنگاندنی گشتی، کھ ھھموو  ڕوونکردنھوەی تھواو بھردەستھ لھ ڕاپۆرتھکانی ھھ
تھخۆ دەربارەی تاقیکردنھوەکان و زانیاری لھسھر  زانیارییھ زانستییھکان ئھگر

بھشداربووەکانی تاقیکردنھوەکان.

ئھمانھ دەستئھکھون لھ:

www.gov.uk/government/publications/regulatory-
approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19

www.gov.uk/government/publications/regulatory-
approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca

www.gov.uk/government/publications/regulatory-
approval-of-covid-19-vaccine-moderna
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کوتھ بیستووە – دەنگۆیھکی زۆرم دەربارەی پ
چۆن بتوانم و بزانم کھ ئایا ئھوانھ ڕاستن یان درۆن؟

ت  ھ بکھیت کھ پ شدا بھدواچوون بۆ سھرچاوەی ئھو ھھوا باشترین ئھوەیھ کھ لھ پ
مھ ئاگادارین لھوەی کھ دەنگۆیھکی زۆر لھ زانیاری نادرووست ھھیھ  گھیشتووە. ئ

دەگھین کھ بۆ چی ھھندێ کھس وا ھھست ئھکھن کھ ترسناکھ.  مھ لھوەش ت و ئ
گھیھکی ئھلیکترۆنی داناوە بھ  خزمھتگوزاریی تھندروستی نیشتیمانی NHS پ
کی سھرچاوەی  کوتھ و ھھروەھا چھند بھستھر زانیارییھکی زۆرەوە لھسھر پ

کراوی زانیاری. باوەڕپ

www.nhs.uk/covidvaccine

www.gov.uk/coronavirus

وازی جیاواز بۆ ئھوەی  مھ گھشھمان بھ چھند سھچاوەیھك کردووە بھ ش لھ لییدز ئ
کوتھ. ت دەربارەی پ بتوانیت بھرچاوڕوونیت ھھب

تکایھ سھردانی ئھمانھ بکھ:

www.leedsccg.nhs.uk/covid-vaccine

بوون  کوتھ بھزۆر نیھ؛ ھھرچھندە گھورەترین فرەسھتمان ئھدات بۆ زا وەرگرتنی پ
بھسھر کۆڤید-۱۹. ئھمھش ھاوکارە بۆ پاراستنی تۆ و کھسھ خۆشھویستھکانت 

.NHS ھھروەھا ھاوکاریھ بۆ خزمھتگوزاریی تھندروستی نیشتیمانییھکھت
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دکتۆر کرستینا کۆستش
ن لھ  ی مندا تایبھتمھند لھ د
نی لییدز نھخۆشخانھی مندا

گای  زیان و کاریگھرن. ئھوانھ تاقیکراونھتھوە بھھھمان ڕ کوتھکانی کۆڤید-۱۹ ب پ
کوتھکانیتر و دەرمانھکان. ئھو تاقیکردنھوانھ دەریانخستووە کھ ئھوانھ  ھھموو پ
کی زۆر بھرزی بھرگری ئھبھخشن دژی کاریگھری کۆڤید-۱۹. زیانن و ئاست ب

DNA کوتھکان و ك لھ پ ی و کۆرپھیی نین لھ ھیچ یھک ئھوانھ بھرھھمھاتووی ئاژە
یھکھی تۆش ناگۆڕن.

ت، ئھوە گرنگھ کھ ھھردوو ژەمھکھ  دەدر کوتھی کۆڤید-۱۹ کھت بھ دوو ژەم پ پ
ت، بۆیھ تکایھ بڕۆ بۆ ھھردوو  وەربگریت بۆ ئھوەی زۆرتین بھرگریت دەستبکھو

ت. جارەکھی بۆت دیاری ئھکر

کوتھ، تکایھ لھگھڵ GP یھکھت قسھ  کت ھھیھ دەربارەی پ ئھگھر ھھر گومان
. من زۆر ھانت ئھدەم کھ  ی متمانھت ئھدات کراو و ج بکھ ئھو زانیاری باوەڕپ

ت ژمارەیھکی زیاتری  شت کرای. تا بکر کوتھکھت وەربگریت ھھر کھ بانگھ پ
ت ئھوە باشترین ئاواتمانھ بۆ گھڕانھوە بۆ ژیانی  بدر کوتھی کۆڤید-۱۹ پ نھخۆش پ

ئاسایی.

گری لھ نھخۆش کھوتنی مھترسیدار لھ کۆڤید-۱۹ کوتھ یارمھتیت ئھدات بۆ ڕ پ
و بکھیتھوە بۆ کھسانیتر، بۆیھ ھھر زۆر گرینگھ  م ڕەنگھ تۆ ھھر ڤایرۆسھکھ ب بھ
بھج بکھیت – دەمامک بۆ دەمت ببھستھ، دەستھکانت  کھ ڕینماییھکانی سھالمھتی ج

ك کھ بتوانیت. ن لھوە لھ ھھر شو وان بھ بشۆ و دوو مھتری ن
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درا زۆر کوتھکان پھرەیان پ پ
بکھین؟ رایی - ئھتوانین متمانھیان پ بھ خ

پشتی  وی جیھانی چاوەڕوان نھکراو ھاتھ ئاراوە لھگھڵ پا ھاوکارییھکی زانستی بھرب
گھی دا بھ زاناکان تا  ھ جیھانیھ ڕ کوتھکان. ئھم ھھو دارایی بۆ دروستکردنی پ

ك تھواو بکھن. کی کار بھ چھند مانگ ن رایی کار بکھن، سا بھخ

ھتھکانی  ھیچ تاقیکردنھوەیھکی نۆرینگھیی نھئھبوو ئھگھر خۆبھش نھبوایھ. لھ حا
درا لھ ماوەی پھتاکھ،  کوتھ، کھ پھرەی پ کۆڤید-۱۹ ی تاقیکردنھوەی نۆرینگھیی پ
ھتھکانی  بھ ھھزاران خۆبھخش تھرخانکران بۆ تاقیکردنھوە زۆر بھ زوویی. لھ حا

کی  «ئاسایی» دا، ئھوە ھھر خۆی زۆر زیاتری ئھخایاند، بھھۆی ئھوەی کھ خھ
ك لھ ھۆکارەکان بھ پابھند  ت – کھ بھشدار بن لھبھر زۆر نھتوانن – یان نایانھو

بوون بھ کارکردنھوە.

نان لھ بھریتانیا لھگھڵ بنھمای  کوتانھی ڕەزامھندی لھسھر درا بۆ بھکارھ ئھو پ
ی چۆنایھتی و کاریگھری ئھژمارکراو لھالیھن  تھوە، بھ پ زیانی تھواو یھکئھگر ب

ری تھنروستی  کخستنی دەرمانی بھرھھمھاتوو و چاود دامھزراوەی سھربھخۆی ر
ویستھ  کوتھیھکی کۆرۆناڤایرۆس کھ ڕەزامھندی لھسھر دراب پ (MHRA). ھھر پ

زیانیدا بڕوات کھ ھھموو دەرمانھ  بھ ھھموو تاقیکردنھوە نۆرەنگییھکان و ووردبینی ب
ھتیھکانی سھالمھتیدا  ودەو گیرییھ ن یدا ئھڕۆن. MHRA بھ ج ھت دراوەکان پ مۆ

ئھڕوات.

شھی سھالمھتییان نیھ ئھمھش لھ  کوتھکان پیشانیان داوە کھ کاریگھرن و ک پ
ینھوەی زیاتر لھ ۲۰،۰۰۰ کھسی جیاواز لھ تھمھن و بنھچھی نھتھوە  کۆ ل

جیاوازەکان دەرکھوتووە.
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کوتھکان چۆن کار ئھکھن؟ پ
ئایا ئھوانھ DNA من ئھگۆڕن؟

ر ئھرکات بۆ شھڕی  کوتھکانی کۆڤید-۱۹ جھستھت ف کوتھکان، پ ھھر وەکو ھھموو پ
ك دروست ئھکھن لھ  کوتھکان کاری خۆیان ئھکھن بھوەی پرۆتین ڤایرۆسھکان. پ
ڤایرۆسھکھ کھ گرنگھ بۆ دروستکردنی بھرگری. پرۆتین ھانی سستمی بھرگری 

ئھدات بۆ دروستکردنی دژەتھن و خانھکان بۆ ئھوەی شھڕی پھتاکھ بکات.

کوتھکان  کدا. پ ت لھ ماوەی چھند ڕۆژ ئھھ کوتھکھ جھستھت بھج کھاتھی پ پ
کھاتھی بۆماوەییت ناگۆڕن.  DNA جھستھت و یان پ

ن بۆ ئایینھکھم؟ کوتھکان ئھگونج ئایا پ

ی یان  کھاتھیھکی ئاژە کراون ھیچ پ ستا باوەڕ پ کوتھکانی کۆڤید-۱۹ کھ ئ پ
دا نیھ. سھرکردەی باوەڕەکانی ئیسالم، ھندی و جولھکھکان  بھرھھمھ کۆرپھییھکانی ت

کھ باوەڕدارەکانی  کوتھکان ھھموویان گونجاون بۆ خھ ھھموویان ووتوویانھ کھ پ
ت لھ وەرگرتنیان.  کی ھھب وست ناکات ھیچ گومان کی پ ئایینھکانیان و خھ
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ویستھ من  ت و ئایا پ کوتھکھ کاریگھری ئھب بۆ ماوەی چھند پ
جاركیتر و جاریکتر وەریگرمھوە؟

کوتانھ کار بکھن بھالیھنی کھمھوە بۆ ماوەی یھك ساڵ –  مان وایھ ئھو پ مھ پ ئ
کوتھکان  ت. پ ری ئھکر ت، وە ئھمھش بھ بھردەوامی چاود ئھگھر زیاتریش نھب
شھیھکی سھالمھتیشیان نیھ کھ بینراوە  ئھوەیان پیشانداوە کھ کاریگھرن و ھیچ ک

ینھوەکانی زیاتر لھ ۲۰.۰۰۰ کھس لھ تھمھنھ جیاوازەکان و بنھچھ  کو لھ ل
کوتھیھك بھتھواوی کاریگھر  نھتھوەییھکان. ھھروەکو ھھموو دەرمانھکانیتر، ھیچ پ
کوتھکھ،  ك کھس ڕەنگھ ھھر کۆڤید-۱۹ بگرن سھرەڕای وەرگرتنی پ نیھ – ھھند

ت. ویستھ مھترسی کھمتر ب ھتھدا پ م نیشانھکانی لھوحا بھ

دکتۆر ئھمھل پاوڵ
وەبھری  جی پی ناوچھکھ و بھڕ

ری سھرەتایی بۆ  نۆرینگھی تۆری چاود
س و ڕیچمھند ھل  رھ رمھنتۆفتس، ھ ب

کوتھکانی کۆڤید-۱۹،  کراو دەربارەی پ کراو و باوەڕ پ بۆ زانیاری متمانھ پ
بساتی NHS بکھ (www.nhs.uk/CovidVaccine) یان قسھ  سھردانی و

بگات کھ چۆن  ری تھندروستی شارەزا بکھ. ئھوە گرنگھ نھخۆش ت لھگھڵ چاود
ت بۆ پاراستنییان دژی نھخۆشیھکھ یان کھمکردنھوەی  کوتھکھ یارمھتیدەر ئھب پ

مھترسیھکانیان لھوەی کھ زۆر بھ خراپی نھخۆش نھکھون.

ی توانا  کوتھ دژی کۆڤید-۱۹ لھ الیھن زۆرترینی نھخۆشھکان بھ پ بھ وەرگرتنی پ
کوتھکھت وەرگرە  مھیھ بۆ گھڕانھوە بۆ ژیانی ئاسایی. تکایھ پ باشترین ھیوای ئ

شت کرایت و یارمھتیدەر بھ لھ وەستاندنی ڤایرۆسھکھ. ئھگھر بانگھ
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تۆمارکردن لھگھڵ جی پی/دکتۆر

ویستھ  بسایتی بھریتانی. تۆ پ ك بدۆزیتھوە لھ NHS. و تۆ ئھتوانیت جی پی/دکتۆر
ك لھ بنکھ تھندروستییھکان  یت – بۆ ھھند ك پڕ بکھیتھوە بۆئھوەی تۆماربکر فۆرم
کی ئھوێ  بسایتھکھیانھوە بکھیت بۆیھ یھکھمجار سھیر تۆ ئھتوانیت ئھمھ ھھر لھ و

نیت لھ  کی تۆمارکردنی GSM1 دابھز بکھ. لھجیاتی ئھوەش، ئھتوانیت فۆرم
كی تۆمارکردن  کی دیاری کراودا بچۆ فۆرم بسایتی GOV.UK یان لھ کات و

ت  ك ئھتوان وەربگرە لھ بنکھی تھندروستیھکھی جی پی/دکتۆرەکھ. ھھموو کھس
کی دایاریکراو یان  ویستیت بھ ناوونیشان ك تۆ پ خۆی تۆمار بکات لھ جی پی/دکتۆر
شھیھکت ھھبوو بۆ تۆمارکردن لھ بنکھیھکی تھندروستی  ناسھیھك نیھ. ئھگھر ھھر ک پ

جی پی/دکتۆر، تھلھفۆن بکھ بۆ بنکھی پھیوەندیھکانی NHS لھ ئینگلتھرا بۆ ژمارە 
.0300 311 22 33

ت؟ کوتھیھ دیاری بکھن کھ ئھیانھو کی ئھتوانن ئھو پ خھ

ری تھندروستی  . ھھرچھندە، کھ تۆ قسھ لھگھڵ چاود بژاردەیھکی ناب کی ھھ خھ
تا  ژووی تھندروستیان ئھڕۆن لھگھ کوتھ، ئھوان بھ م شارەزا ئھکھیت بۆ وەرگرتنی پ

 . کوتھی گونجاوت بۆ تھمھنی خۆت و باری تھندروستییھکھت ئھدەن و پ

کوتھیھك ھھیھ باشتر لھویتر؟ ئایا پ

کوتھکان ئھوەیان پیشان داوە کھ سھالمھتن و زۆر کاریگھرن. گرنگترین  ھھموو پ
زن لھوەی کھ تۆ بھ خراپی نھخۆش کھویت بھ  شت ئھویھ کھ ھھموویان تۆ ئھپار

کۆڤید-۱۹.

6

کوتھکان کاریگھرییان ھھیھ  ئایا پ
لھسھر نھزۆکی بۆ پیاوان و ژنان؟

بوون و کۆلیژی شاھانھ بۆ مامانی ووتیان  کۆلیژی شاھانھ بۆ پزیشکی ژنان و مندا
کوتھکانی کۆڤید-۱۹ کاریگھری  شنیاری ئھوە بکات کھ پ گھیھکی وا نیھ پ کھ ھیچ بھ

ت. لھسھر نھزۆکی ھھب

ژکار، لھ تھندروستی گشتی ئینگلتھرا، تیمی  دکتۆر گھیاتری ئھمیرثالینگام، ڕاو
بھرگری جھستھ:

کوتھکھت  کوتھکانیتر، ھھر کھ پ ینھوەکان ئھوەیان پیشانداوە کھ، ھھر وەکو پ کۆ «ل
تھوە بۆ غودە لیمفاویھکان و لھ  کوتھیھ ئھگوازر کھاتھکانی ئھم پ وەرگرت، پ

تھ دەرەوە. ھھر بۆیھ ھیچ  ئھدر ك وەکو پاشھڕۆ لھ جھستھتھوە فڕ ماوەی چھند ڕۆژ
ستادا  ت بۆ سھر نھزۆکیت جا لھ ئ کی وا نیھ بھوەی کھ کاریگھری ھھب میکانیزم

ت یان لھ داھاتوودا.» ب

کوتھکھ وەربگرم؟  ئھگھر من دووگیان بم ئھتوانم پ

ی  کوتھ و بھرگری جھستھ (JCVI) چھند ئامۆژگارییھکی نو کۆمیتھی یھکگرتووی پ
کوتھی کۆڤید-۱۹ بۆ ئافرەتھ دووگیانھکان. دەرکرد لھسھر پ

کوتھی  ویستھ پ کۆمیتھی (JCVI) ئامۆژگاری وا ئھکات کھ ئافرەتی دووگیان پ
کیتر، لھسھر بنھمای  کرای خھ ت لھھھمان کاتدا و لھگھڵ ت کۆڤید-۱۹ ی بدر

تھمھنیان و نۆرینگھیی گروپی مھترسییان. 

رە تھندروستیھ شارەزاکھت قسھ بکھ یان تکایھ  بۆ زانیاری زیاتر تکایھ لھگھڵ چاود
سھردانی ئھم لینکھ بکھ:

www.bit.ly/jcviadviceonc19vaccinationforpregnantwomen
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ژ-مھوداکان کامانھن؟ کاریگھریھ الوەکیھ کورت-مھودا و در

ت.  ت کاریگھری الوەکیان ھھب کوتھکان ئھکر ھھر وەکو ھھموو دەرمانھكان، پ
ت. ھھتا  کیش توشی ناب كیان مامناوەندی و کورت خایھنن، وە ھھمووکھس زۆر
ویستھ  ت دوای وەرگرتنی ژەمی یھکھم، تۆ ھھر پ دەرکھو ئھگھر نیشانھکانت ل
ت لھ  کھ ژەمی دووەمیش وەربگریت. ئھگھر چی تۆ بھرگری باشت پھیدا کردب
ژخایھنت پ  وەرگرتنی ژەمی یھکھم، وەرگرتنی ژەمی دووەم بھرگرییھکی در

ت دژی ڤایرۆسھکھ. ئھبھخش

وەکان ئھمانھن: کاریگھرییھ الوەکیھ زۆر ب

  ھی کھ تی لھ و قۆ ت، ھھستکردن بھ قورسی و ماندوو ئازارت ئھب
ھتھ بھالی خراپترا ئھڕوات لھ دەوری ۲-۱ دراوە. ئھم حا دەرزییھکھی ل

کوتھکھ ڕۆژی دوای پ
 تی ھھستکردن بھ ماندوو
 شھ سھر ئ
 کی مامناوەندی مھت ئازاری گشتی، یان نیشانھکانی وەکو ھھ

و نیھ لھ ۲ بۆ ۳ ڕۆژ، پلھی گھرمی  ھاتن زۆر ب ئھگھر چی ھھستکردن بھ تا ل
ت کھ تۆ توشی کۆڤید-۱۹ بویت یان  زۆر نائاساییھ و ڕەنگھ نیشانھی ئھوە ب

کی ئاسایی وەربگریت (ئھو  کیتر. ئھتوانیت پشوویھك بدەی و پاراسیتامۆ ھھوکردن
بھج بکھ کھ لھ پاکھتھکھدایھ) بۆ ئھوەی یارمھتیت بدا بۆ باشتر. ئامۆژگارییانھ ج

ت.  کوتھکھ ئاسایی بۆ کھمتر لھ ھھفتھیھك ئھخایھن نیشانھکانی دوای وەرگرتنی پ
ئھگھر نیشانھکانت بھرەو خراپتر چوو یان بوو بھ ھۆی ڕاڕاییت، تھلھفۆن بۆ 

NHS بکھ ۱۱۱.
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MBE ئیمام قاری عاسم
سھرۆکی مزگھوتھکان و بۆردی ئیمامھکانی 

ژکاری نیشتمانی، ئیمامی یھکھمی  ڕاو
ژکاری  مزگھوتی مھکھ لھ لییدز و ڕاو

ناسھی  سھربھخۆ بۆ حکومھت دەربارەی پ
ئیسالمۆفۆبیا

گایھك ڕاڕا بوون لھسھر  لھ ماوەی ئھم پھتایھ، ڕوون و ئاشکرایھ کھ چھند کۆمھ
ت سیخناخ بوو بھ  ھوە. بۆشایی ئینتھرن کوتھکان. بھگشتی، بھ ھۆی زانیاری ھھ پ

ھ لھ الیھن ئھوانھوە نھ شارەزاییان ھھیھ و نھ ویستوشیانھ کھ ڕاستاندن  زانیاری ھھ
بکھن بۆ سھرچاوەی ئھو زانیارییانھی بیستوویانھ. ئھمھ ترسناکھ و ھھر ھھموومان 

کھ ئیسالم  بھرپرسیارین لھوەی ڕەچاوی بھرژەوەندی یھکتری بکھین، کھ ئھمھ ئھرک
زگاری و پاراستنی ژیانی  ویستھ لھسھر پار زۆر مکوڕە لھسھری. تھرکیزمان پ

ت لھم پھتایھ؛ ڕاستاندن بکھ  ھ لھسھر ژیانی تاکھکان ئھکھو ت. زانیاری ھھ تاکھکان ب
ش ئھوەی گھورەی بکھیتھوە. پ

کوتھکھ  وەرگرتنی پ

ت.  ك- باری یاسایی کۆچبھر ھھرچیھك ب کوتھکھ بھ خۆڕاییھ بۆ ھھموو کھس پ
شتر خۆت  یت ئھگھر پ ك تۆمار بکر ویست بکات تۆ لھ جی پی/دکتۆر ڕەنگھ پ

ت ئھمھ بکات و  یھ ئھتوان ك کھ لھ بھریتانیا نیشتھج ت. ھھموو کھس تۆمار نھکردب
ك تۆ حھز نھکھیت خۆت  سھردانی جی پی خۆڕاییھ. ھھرچھندە، لھبھر ھھر ھۆکار

کوتھکھ وەربگریت بھ ئیمھیڵ کردن بۆ  لھ جی پی تۆمار بکھیت، تۆ ھھر ئھتوانیت پ
ervaccinationcentre@nhs.net یان بھ تھلھفۆن کردن بۆ ئھم ژمارەیھ 

کوتھ لھ ئیالند ڕۆد بۆ دیاری کردنی کاتی کوتاندن. 69624 20 0113 بھشی پ
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www.bit.ly/C19vaccinationandbloodclotting

شھی تھندروستیت ھھیھ ئھوە ئھتخاتھ  ئھگھر تۆ تھمھنت ٤۰ ساڵ یان زیاترە یان ک
شنیار کراوە بۆت  کوتھیھك کھ پ ویستھ تۆ ھھر پ مھترسی زیاترەوە لھ کۆڤید-۱۹، پ
کوتھ بۆ پاراستنی تۆیھ بۆ ئھوەی توشی نھخۆشی خراپ  وەریبگریت. سودەکانی پ
نھبیت یان بۆ ئھوەی نھمریت بھ کۆڤید-۱۹ ئھمھش باشتر و گرنگترە لھ مھترسی 

ن مھیین. شھکانی خو ک

JCVI ،شھیھکی تھندروستییان نیھ بۆ ئھو کھسانھی خوار ٤۰ ساڵ کھ ھیچ ک
کوتھیھکیتری کۆڤید-۱۹ وەربگرن  ئامۆژگاری ئھوە ئھکات کھ باشترە لھبری ئھوە پ

کوتھکھ. تھ ھۆی دواکھوتن لھ وەرگرتنی پ کھ بھردەستھ و بۆ ئھوەی ئھمھش نھب

وکراوەی نھخۆش کھ  تکایھ ئھم بھستھرەی خوارە سھیر بکھ کھ ئھتبات بۆ بھشی ب
مدانھوەی  نراوە بۆ وە لھ الیھن تھنروستی گشتی ئینگلتھرا و NHS یش دامھزر

ت. ك کھ ڕەنگھ تۆ ھھتب ھھر پرسیار

8

کوتھی نماییھکان دەربارەی پ ڕ
ئۆکسفۆرد-ئھسترازەنیکای کۆڤید-۱۹ چین؟

کوتھی ئۆکسفۆرد-ئھسترازەنیکای  نانی پ نمایی تازە دەرچووە بۆ بھکارھ ڕ
کۆڤید-۱۹.

ن مھیینھکان  ری ڕاپۆرتی خو کخھری سھربھخۆی بھریتانی، MHRA، چاود ڕ
کی کردووە کھ  ئھکات زۆر دەگمھنھ و کاریگھری لھسھر ژمارەیھکی کھمی خھ
كدا  ت لھ کھسان شھکھ ئھکر کوتھی ئۆکسفۆرد/ئھسترازەنیکا یان وەرگرتبوو. ک پ

ستاش ڕوون نیھ کھ بۆچی ھھندێ  کوتھکھشیان وەرنھگرتووە و تا ئ ڕووبدات کھ پ
ھتھ ئھبن. کھس توشی ئھو حا

 (JCVI) کوتھ و بھرگری جھستھ ھھردوو MHRA و کۆمیتھی یھکگرتوو بۆ پ
چھخت ئھکھنھوە لھوەی کھ مھترسیھکان زۆر کھمن – تھنھا زیاتر لھ ۱۰ کھس لھ 

کوتھکھ زیاترە لھ  ھتھ بوون – و سوودی وەرگیراو لھ پ ك تووشی ئھم حا ھھر ملیۆن
کی. مھترسییھکانی بۆ زۆرینھی رەھای خھ

نیابھ لھوەی کھ  ك بکھیت، د ك یان پھرستار ئھگھر تۆ داوای ئامۆژگاری لھ دکتۆر
کوتھکھیان پیشان  کوتھیھی وەرتگرتووە (کارتی پ زانیارییان بدەیت دەربارەی ئھو پ

سھنگاندنی تھواوت بۆ بکھن. بدە ئھگھر کرا) ئھمھش بۆ ئھوەی بتوانن ھا

ڕاپۆرتھکان لھسھر کاریگھرییھ الوەکیھ مھترسیدارەکان، وەکو کاردانھوەی 
کوتھی کۆڤید-۱۹ یان  ھھستیاری، ھھر زۆر دەگمھن بووە لھسھر ئھو کھسانھی کھ پ
ژ-خایھن نھبووە. ۆزی در ك لھسھر کاریگھری الوەکی ئا وەرگرتووە. ھیچ ڕاپۆرت


