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Kurdish (Sorani) 

    19-ڤیدکسینی کۆڤا کسین ودۆزی چاالککەری ڤازانیاری دەربارەی 
 هەندێك ئەفسانە و قسەی پڕوپوچی باو 

 .بوومڤایرۆسی کۆڤید تووشی من نامەوێت ڤاکسین بکرێم لەبەرئەوەی من پێشتر ئەفسانە: 
ڕەنگە دیسانەوە تووشی  19-ژی ڤایرۆسی کۆڤیدد نەکراون ەی ڤاکسینانکە ئەو کەس  دەرخست: توێژینەوەیەکی لەم دواییە ئەوەی وەاڵم

بیت و   ڤایرۆسی کۆڤید ببنەوە بە زووترین کات لە سێ مانگی دواتر. ئەوەت لە بیر بێت، تۆ هەروەها ڕەنگە هەڵگری ڤایرۆسەکە

 باڵوی بکەیتەوە بۆ کەسانی تر بەبێ ئەوەی بزانیت هەتا ئەگەر هەستیش بکەیت لەشساغیت و هیچ نیشانەیەکت لەسەر دەرنەکەوتبێت. 

 19-یە کە بەرگری پەیدابکەیت بە تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڤیدئەوە شتێکی زۆرتر سروشتیئەفسانە:
. ئەوەی ئێمە دەیزانین   19-دەخایەنێت و چەند بەهێزە بۆ بەرگری کردن لە تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڤید: ئێمە نازانین بەرگری لەشمان چەند درێژە  وەاڵم

ببیتەوە، ئەگەر خۆت ڤاکسین نەکەیت. تۆ مەترسی توشبوون بەڤایرۆسەکە بەشێوەیەکی  19-ئەوەیە کە تۆ ڕەنگە دیسانەوە و دیسانەوە تووشی ڤایرۆسی کۆڤید

یت.  بب -19چاوەڕوان بکەیت  بۆ ئەوەی تووشی ڤایرۆسی کۆڤیدردن دەکەویت و ڕەنگە لە نەخۆشخانە داخڵ بکرێیت ئەگەر سەخت زیاد دەکەیت، لە ئیش ک

 بە ڤاکسین وەرگرتن، بەرگری لەش پەیدادەکەیت بە ڕێگایەکی کۆنترۆڵکراو و لەوەش گرنگتر، تۆ کات هەڵدەبژێریت.
 
 

 م پێویست نیە. boosterمن پێشتر هەردوو دۆزی ڤاکسینم وەرگرتووە، وە دۆزی ڤاکسینی چاالککەر  ئەفسانە:
ی یارمەتی دەدات لە باشترکردنی پاراستن و بەرگری 19-دژی ڤایرۆسی کۆڤید booster: دۆزی ڤاکسینی چاالککەر وەاڵم

  دۆزی یەکەم و دووەمی ڤاکسینەکە. وەرگرتنی بەهۆی پەیدات کردووەکە  لەشت
 19-ئەوە یارمەتیت دەدات کە پارستن و بەرگری لەشت بداتێ بۆ ماوەیەکی درێژتر لە دژی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڤید

 بەشێوەیەکی سەختتر. 

، وە نامەوێت boosterمن بیستومە کە ڕەنگە تووشی کاریگەری الوەکی خراپ ببم بە وەرگرتنی دۆزی ڤاکسینی چاالککەر  ئەفسانە:

 نەخۆش بکەوم لەماوەی ئاهەنگ و بۆنەکان  
سەخت و  : وەاڵمێکی سادە ئەوەیە کە ئەوە زۆر باشترە کە ئێستا ڤاکسین وەربگریت و مەترسی کەم بکەیتەوە لە تووشبوون بە ڤایرۆسەکە بەشێوەیەکی  وەاڵم

ریتین توند. هەندێك کاریگەری الوەکی سووك هەن کە شتێکی باوە، وە تۆ هەست بە ناساغی بکەیت بۆ ماوەیەکی کورت. کاریگەرە الوەکیە باوەکان ب

  تووشی نابێت. یشسووکن و هەموو کەسێكلەوەی ڕەنگە تووشی سەرئێشە بیت، تالێهاتن و هەندێك ئازاری سڕبوونی قۆڵت کە بەشێوەیەکی ئاسایی 

 

 ببیت. 19-ئەوە هیچ پێویست ناکات ڤاکسین وەربگریت ئەگەر ڤاکسینیش بکرێیت تائێستاش هەر تووشی ڤایرۆسی کۆڤید فسانە:ئە

م: 
ا

ن وەرگرتن دەتوانێت یارمەتی بدات لە تووشبوون بە ڤایرۆیس کۆڤید وەڵ  . لەو کاتەی زۆر خەڵك کە تووشی ڤایرۆسی 19 -ڤاکسی 

دەبن بە سووکی تووش دەبن ، هەندێکی تر خەڵك بە سەختی تووش دەبن، یان ڕەنگە هەتا پێی بمرن. هیچ ڕێگایەك نیە بزانیت   19–کۆڤید 

نەبیت  شەتەکەکارت تێدەکات، هەتا ئەگەر تۆ لە مەترسی زیادبوونی ئاڵۆزبوونی حاڵ 19-سەبارەت بەوەی چۆن ڤایرۆسی کۆڤید

 بەشێوەیەکی سەخت. 

 

دیاری   19-یارمەتی دەدات لە پاراستنت بە ڕاهێنانی لەشت لەسەر ئەوەی چۆن ئەوەی ڤایرۆسی کۆڤید 19-ڤاکسین کردن لە دژی کۆڤید

 بکات و لێی دووربکەوێتەوە بەبێ ئەوەی بەشێوەیەکی ڕاستەقینە تووشت بێت و نەخۆش بکەویت. 
 

لەوانەش چۆن ڤاکسین کردن حیجز بکەیت و وردەکارییەکانی زانیاری    19-بۆ زانیاریی زیاتر دەربارەی ڤاکسین لە دژی ڤایرۆسی کۆڤید

  www.sneevaccine.org.ukوەربگریت دەربارەی سەنتەرەکانی ڤاکسین کردن بەبێ مەوعید، سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە 
 
 

  www.sneevaccine,org.uk، تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە 19-ڤایرۆسی کۆڤیدبۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ڤاکسین دژی 
 

خزمەتگوزاریی ئامۆژگاری و هاوکاری لە  ئەگەر نیگەران بیت دەربارەی پارەدانی پسوڵەی خزمەتگوزارییەکان، ئیشەکەت، یان ماڵەکەت، تەلەفۆن بکە بۆ

 ی ئێوارە.5 -ی بەیانی  9ڕۆژانی دووشەمە بۆ هەینی  3131 068 0800 بۆ ژمارە  ۆك بەخۆڕاییسەف
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