پرۆگرامی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید:19-
چارەسەرکردنی نیگەرانیەکانت
وەشانی 17.03.2021–7
ئایا کوتانەکە تووشی ڤایرۆسی کۆڤید 19-ـم دەکات؟
کوتانەکە تووشی ڤایرۆسی کۆڤید 19-ـت ناکات.بە وەرگرتنی دوو دۆزی کوتانەکە چانسی نەخۆشبوونت بە شێوەیەکی مەترسیدار کەم دەکاتەوە لە
داهاتوو.

ئەگەر تووشی ڤایرۆسی کۆڤید 19-بووم ،ئایا پێویستم بە کوتان هەیە؟ ئایا چی دەبێت ئەگەر تووشبم بە 'ڤایرۆسی
کۆڤیدی درێژخایەن' یان تووش ببووم؟
ئێمە ئەوە نازانین کە ئەگەر تووشی ڤایرۆسی کۆڤید 19-بووبیت بتپارێزێت لە دیسانەوە تووشبوونت بە ڤایرۆسەکە جا لەبەرئەوە هانی هەموو کەسێك
دەدەین کە کوتانەکە وەربگرێت کاتێك بانگهێشت کرا بۆ ئەوەی بیکات.
ئەگەر ئەو نیشانانەت لەسەر دەربکەوێت کە ڕەنگە نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێت ئەوا تۆ دەبێ پشکنین بۆ خۆت بکەیت وە کوتانەکەت وەرنەگریت
تاکو ماوەی خۆجیاکردنەوەکەت تەواو دەبێت.
کاتێك کە خەڵك تووشی ئاڵۆزبوونی گەورە و بەردەوام بن لە تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڤید ،19-دەبێ گفتوگۆ بکەن لەگەڵ پزیشکێك کە ئایا ئێستا
کوتانەکە وەربگرن یان نا.

ئایا کوتانەکە چۆن کار دەکات ،وە بۆ ماوەی چەند کار دەکات؟
کوتانەکە کاردەکات بە دروستکردنی پرۆتین لە ڤایرۆسەکە کە گرنگە بۆ دروستکردنی پاراستن.
پرۆتینەکە بە هەمان شێوە کاردەکات وەك لەوەی لە کوتانەکانی تر کاردەکات بە هاندانی کۆئەندامی بەرگریی لەش بۆ دروستکردنی دژەتەن ئەنتیبۆدی
و خانەکان بۆ شەڕکردن لەگەڵ تووشبوون بە نەخۆشیەکە.
ئێمە پێشبینی ئەوە دەکەین کە ئەم پێکوتەیە واتا ڤاکسینە بۆ بەالنیکەم یەك ساڵ کاربکات – ئەگەر ماوەی لەوە درێژ تر نەبێت.ئەمە بە بەردەوامی
چاودێری دەکرێت.

ئایا  NHSمتمانەی بە کوتانەکەیە کە سەالمەتە؟
بەڵێ.خزمەتگوزاریی  NHSهیچ کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-نادات بە خەڵك تاکو شارەزایانی سەربەخۆ ئیمزایان ئیمزایان کرد کە کوتانەکە
سەالمەتە بکرێت.
ئاژانسی ڕێکخستنی بەرهەمەکانی دەرمانەکان و چاودێری تەندروستی  ،MHRAڕێکخەرێکی فەرمی بەریتانیایە ،ووتی کە ئەم کوتانە سەالمەتن و
زۆر کاریگەرن.
وەك هەر دەرمانێك ،پێکوتە واتا ڤاکسین پشکنینی بۆ دەکرێت لە هەموو قۆناغەکانی پرۆسەی پەرەپێدان و دروستکردن ،وە چاودێری دەکرێن هەر
کاتێك کە ڕێگەیان پێدرا و بەکاردەهێنرێن لە بەشێکی فراوانتری دانیشتوان.

ئایا هیچ کاریگەری الوەکی هەیە؟
کاریگەرە الوەکیەکان وردەکاریی گرنگن کە ئاژانسی ڕێکخستنی دەرمان و چاودێری تەندروستی  MHRAهەمیشە ڕەچاوی دەکات کاتێك کە پێکوتە
واتا ڤاکسینی کاندیدکراو هەڵسەنگاندن و پشکنینی بۆ دەکرێت بۆ بەکارهێنان.
بۆ کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید ،19-وەکو زۆر لەوانی تر ،ئەوەیان دەستنیشانکرد کە هەندێك کەس ڕەنگە هەست بە نەساغی سووك بکەن ،بەاڵم
ئەوان هیچ کاریگەریی الوەکی گەورەیان لەسەر تێبینی نەکرا لە .
دەیان هەزار لەو کەسانەی کە تاقیکردنەوەیان لەسەر کرا
کاتێك کە تۆ کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید19-ـت وەرگرت ،ڕەنگە کەمێك کاریگەری الوەکی سووکت هەبێت.ئەوانە ڕەنگە بریتی بن لە:






شوێنی دەرزیەکە لەسەر قۆڵت ئازاری هەبێت
هەست بە ماندوو بوون بکەیت
سەرئێشە
هەستکردن بە ئازار

تۆ دەتوانیت حەبی ئازار بخۆیت ،وەکو پاراسیتامۆل ،ئەگەر پێویستت پێی بێت.ئەگەر نیشانەکانت خراپتربوون یان تۆ ترس و نیگەرانیت هەبێت،
تەلەفۆن بکە بۆ .111

زانیاری زیاتر دەربارەی ئەگەری کاریگەرە الوەکیەکانhttps://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid- ::
19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/

ئایا دەربارەی کاردانەوە هەستیارییەکان واتا حەساسیەت چییە کە تۆمارکراون؟
کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید-نۆزدە سەالمەت و کاریگەرە بۆ زۆربەی زۆری خەڵك  -شارەزایان پشکنین و هەڵسەنگاندنیان بۆ دەیان هەزار کەس
کردوە.
هەر کەسێك مێژووی دەستبەجێ کاردانەوەی هەستیاری زۆر (کاردانەوەی حەساسیەت) ی هەبێت بۆ پێکهاتەکانی لەناو کوتانەکە واتا ڤاکسینەکەدان
دەبێ کوتان وەرنەگرێت.
دۆزی دووەمی کوتانی فایزەر بایۆنتێکت  Pfizer/BioNTechنابێت بدرێت بەو کەسانەی کە کاردانەوەی هەستیاری و حەساسیەتی زۆریان هەیە
بۆ دۆزی یەکەمی کوتانی فایزەر بایۆنتێکت .Pfizer/BioNTech
هەموو کەسێك دەبێ پرسیاری لێ بکرێت بۆ ئەوەی بزانرێت کە ئەگەر ڕەنگە کاردانەوەی هەستاری و حەساسیەتی هەبێت پێش ئەوەی کوتانەکە
وەربگرێت.
هەموو ئەو کارمەندانەی کوتان دەکەن ئەو مەشق و ڕاهێنانەیان کردووە کە پێویستیانە بۆ چارەسەرکردنی هەر کێشەیەکی دەگمەنی کاردانەوەی
هەستیاری و حەساسیەت ،وە گشت شوێنەکان ئامادەکراون بۆ سەرپەرشتی و گرنگیدان بەو خەڵکانەی پێویستیان پێیەتی  -هەروەك هەر کوتانێکی تر.

ئایا کوتانەکە دەتوانێت مادەی بۆماوەیی واتا جینی تۆ بگۆڕێت؟
هیچ بەڵگەیەك نیە بۆ ئەوەی پێشنیاری ئەوە بکات کە کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-مادەی بۆماوەیی واتا جینی ئەو کەسە بگۆڕێت کە کوتانەکە
وەردەگرێت.

ئایا کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-کاردەکاتە سەر پیتاندن واتا بەرهەمهێنانی منداڵ؟
هیچ بەڵگەیەك نیە کە کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-کاربکاتە سەر پیتاندن و منداڵبوون.

ئایا دەتوانم کوتان وەربگرم ئەگەر من سکپڕبم واتا دووگیان بم یان شیری مەمك بدەم؟
بەڵێ.ئاژانسی ڕێکخستنی دەرمان و چاودێری تەندروستی  MHRAڕێنماییەکانی خۆیان نوێ کردەوە بۆ ئەوەی بڵێن کە ئافرەتی سکپڕ و ئەوانەی
شیری مەمك دەدەن دەتوانن کوتانەکە وەربگرن بەاڵم دەبێ ئەوە لەگەڵ پزیشکێك گفتوگۆ بکەن بۆ دڵنیابوون لەوەی کە سوودەکانی زۆر زیاتر بێت لە
ئەگەر مەترسیەکان.

ئایا کوتانەکە کاردەکات لەگەڵ ئەو جۆرە نوێیەی ڤایرۆسی کۆرۆنا؟
هیچ بەڵگەیە ك نیە ئێستا کە کوتانەکە کارناکات لە دژی جۆرە نوێیەکەی ڤایرۆسی کۆڤید ، 19-کەواتە ئێمە بەردەوام دەبین لەکوتانی خەڵك
بەشێوەیەکی ئاسایی .زاناکان بە تێروتەسەلی سەیری ئەوە دەکەن لەسەر ئەوەی چۆن ڤایرۆسەکە کاردانەوەی هەیە بۆ کوتانەکان.ڤایرۆسەکان ،وەکو
ڤایرۆسی هەاڵمەتی زستان ،دەبێتە چەند جۆرێك بەاڵم ئەم جیاوازییە بچووکانە بە دەگمەن ڕێگری دەکەن لە کارکردنی کوتانەکە.

ئایا کوتانەکان چەند کاریگەرن؟ ئایا ماوەی چەند دەخایەنێت تاکو کار دەکات؟
ئاژانسی ڕێکخستنی دەرمان و چاودێری تەندروستی  MHRAووتی ئەم کوتانانە زۆر کاریگەرن ،بەاڵم بۆ ئەوەی پاراستن و بەرگری تەواو
وەرگیرێت ئەوا خەڵك پێویستە بێنەوە بۆ دۆزی دووەمی کوتانەکە  -ئەمە لەڕاستیدا گرنگە.
بۆ دڵنیابوون لەوەی چەند بتوانرێت خەڵك بە خێرایی بکوترێن ،فەرمانگەی تەندروستی و چاودێری سۆشیاڵ ئێستا ئامۆژگاری دەدات کە دۆزی

دووەمی هەردوو کوتانی ئۆکسفۆرد ئەسترازێنیکا  OxfordAstraZenecaو فایزەر بایۆنتێکت Pfizer/BioNtech vaccine should
 .be scheduled up to 12 weeks apartدەبێ ماوەی  12هەفتە نێوانیان هەبێت.
پ اراستن و بەرگری تەواو لە نزیکەی هەفتەیەك یان دوو هەفتە دوای دۆزی دووەمی کوتانەکە پەیدا دەبێت ،جا لەبەرئەوەیە گرنگە کە کاتێك تۆ
بانگهێشت دەکرێیت ئەوا بە زووترین کات کوتان بۆ خۆت حیجز بکە .هەتا ئەوانەش کە هەردوو کوتانەکە وەردەگرن تائێستاش هەر پێویستە
ڕێنماییەکانی دووربوون لەیەکتری کۆمەاڵیەتی و ڕێنماییەکانی تر پەیڕەو بکەن.

ئایا بۆچی من هەردوو دۆزی کوتانەکەی دژی ڤایرۆسی کۆڤید19-ـم پێویستە؟
کوتانی ڤایرۆسی کۆڤید 19-بە  2دۆز دەدرێت ،وە ئەوە گرنگە کە دەبێ هەردوو دۆز وەربگریت.لەشت باشتر بەرگری پەیدا دەکات بۆ نیشانەکانی
ڤایرۆسی کۆڤید 19-کاتێك کە کوتانەکە بە دۆزی بچووکتر بدرێت و کاتیان لە نێواندا هەبێت.
ئامۆژگاریی نوێ لە بەرپرسانی گەورەی پزیشکی بەریتانیا ئەوەیە کە دووەم دۆزی کوتانەکە بە کاریگەری دەمێنێتەوە کاتێك  12هەفتە دوای دۆزی
یەکەم دەدرێت ،وە دەبێ لە کۆتایی ماوەی ئەو  12هەفتەیە بدرێت.
ئەمە یارمەتی ئەوە دەدات کە دڵنیابنەوە لەوەی چەند بتوانرێت زۆر لە خەڵك سوود لە دۆزی یەکەمی کوتانەکە وەربگرن بە زووترین کات.هیچ ترس و
نیگەرانیەك نیە سەبارەت بە سەالمەتی کاتێك ئەو کەسانەی دۆزی دووەم زووتر لە  12هەفتە وەردەگرن دوای دۆزی یەکەم.

ئایا چۆن ئەو کوتانە واتا ڤاکسین وەها بە خێرایی پەرەی سەند؟
زۆر ڕێسا هەن دەربارەی چۆن دەرمانەکان ،لەوانەش کوتانەکان ،دروست دەکرێن ،تاقی دەکرێنەوە و وادەکەن بەردەست بێط بۆ خەڵك بە گشتی -وە
ئەوە جیاواز نیە بۆ کوتانە باوەڕپێکراوەکانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید.19-
چەند هۆکارێك هەن کە بۆچی توانرا کوتانەکانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-وەها بە خێرایی پەرەیپێدرا بە بەراورد بە دەرمانەکانی تر؛

 .1کوتانەکان پەرەیپێدرا بە ڕێگای تاقیکردنەوەیان لە قۆناغە جیاوازەکان؛ قۆناغی تاقیکردنەوەی کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-بەڕێوە دەچوو لە
هەمان کات یان بەسەرداچوونی کات ،کە پرۆسەکەی خێراکرد.

 .2زانیاری و داتاکانی تاقیکردنەوەکان بەخێرایی بەردەست بوون لەبەرئەوە شارەزایانی ئاژانسی ڕێکخستنی دەرمان و چاودێری تەندروست
 MHRAتوانیان پێداچوونەوەی بۆ بکەن لەکاتی ڕادەست کردنی تاقیکردنەوەکان و پرسیار کردنەکان بە درێژایی ڕێگاکە ،لەجیاتی وەرگرتنی
هەموو زانیارییەکان لە کۆتایی ماوەی تاقیکردنەوە.
 .3تاقیکردنەوە پزیشکیەکان بۆ کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-توانیان خەڵكێکی زۆر بەخێرایی بەشداری پێبکەن وەك هەوڵێکی جیهانی مانای
ئەوەبوو هەزارەها کەس ئارەزوویان هەبوو بە خۆبەخشانە بەشداری بکەن.

ئایا کوتانەکە تاقیکردنەوەی لەسەر کرا لەگەڵ خەڵکانی باکگراوندی نەتەوە و ڕەچەڵەکی جیاواز ،یان خەڵکانی گروپە
پزیشکیەکانی لە 'مەترسی زۆردان'؟
ڕاپۆرتەکانی هەڵسەنگاندنی گشتی گشت زانیارییە زانستیەکانی تێدایە دەربارەی تاقیکردنەوەکان و زانیاری دەربارەی بەشداربووانی تاقیکردنەوەکان.
بۆ بەشداربووانی تاقیکردنەوە لەسەر کوتانی جۆری فایزەر  Pfizerڕێژەکان بریتی بوون لە  %9.6لە ڕەش پێست/ئەفریقایی ،وە  %26.1لە
هیسپانیك/ئەمریکای التینی وە  %3.4لە ئاسیایی بوون .بۆ کوتانی جۆری ئۆکسفۆرد ئەسترازێنیکا  Oxford/AstraZenecaبە ڕێژەی
 %10.1لە بەشداربووان ڕەش پێست بوون وە  %3.5ئاسیایی بوون.
هیچ بەڵگە نیە لەسەر ئەوەی هەر کام لە کوتانەکان بەشێوەیەکی جیاواز کاربکەن لەسەر گروپە نەتەوەییە جیاوازەکان.
بۆ هەردوو کوتانەکە ،ئەو کەسانەی بەشداربوون لە تاقیکردنەوەکان لە تەمەنی جیاواز بوون ،هەروەها ئەوانەی تووشی حاڵەتی تەندروستی
ببوون..تاقیکردنەوەکانی هەردوو کوتانەکە دەرکەوت کە کاریگەر بوون لەسەر خەڵکانی ئەم گروپانە.
وردەکاریی زانیاری دەربارە بەشداربووانی تاقیکردنەوەکان بۆ هەردوو کوتانەکە لەسەر ئۆنالین باڵوکراوەتەوە.
بۆ کوتانی فایزەر بایۆنتێکت  Pfizer/BioNTechزانیاری بەردەستە لێرە:

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-forcovid-19
بۆ کوتانی ئۆکسفۆرد ئەسترازێنیکا  Oxford/AstraZeneca vaccineزانیاری بەردەستە لێرە:

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

من ناتوانم هەندێك دەرمان وەربگرم لەبەر بیروباوەڕ و پێویستیەکانی خۆراکی خۆم.ئایا پێکهاتەکانی ناو کوتانەکە
چین؟
کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-هیچ بەرهەمێکی ئاژەڵی یان هێلکەی تێدانیە.
هەموو پێکهاتەکان باڵوکراونەتەوە لە زانیاریی چاودێری تەندروستی لەسەر ماڵپەڕی ئاژانسی دەرمان و چاودێریی تەندروستی  MHRAلەو لینکەی
سەرەوە.

من بەشێکم لە کۆمەڵگای موسڵمان وە من ترس و دڵەڕاوکێم هەیە دەربارەی وەرگرتنی کوتانەکە  -چۆن دەتوانم
زانیاریی زیاتر بدۆزمەوە؟
کۆمەڵەی پزیشکیی ئیسالمی بەریتانی بەریتانی ئامۆژگاری دیاریکراوی باڵوکردۆتەوە کە پەلە بکەن لە وەرگرتنی کوتان و تێبینی هاتنی مانگی
ڕەمەزان بکەن بۆ ئەوەی دوانەکەون لە وەرگرتنی کوتانەکە ،سەرنجیان ڕادەکێشێت بۆ شیکردنەوەی زانایانی ئیسالمی کە دەڵێت دەرزی لێدان ئەگەر
بە مەبەستی خۆراکی نەبێت ڕۆژوو بەتاڵ ناکاتەوە واتا ڕۆژووی پێ ناشکێت.
زانیاری دەربارەی پرۆگرامی کوتان بەردەستە لەسەر
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ئایا من بژاردەم پێدەدرێت دەربارەی کوتان وەرگرتن؟ئایا دەتوانم جۆری ئەو کوتانە هەڵبژێرم کە وەری دەگرم؟
تۆ ئازادیت لەوەی کە نەتەوێت کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-وەرنەگریت؛ هەرچەندە ،خزمەتگوزاریی ئێن هانی هەموو ئەو کەسانە دەدات کە
دەتوانن وەری بگرن.چەند خەڵك زیاتر کوتان وەربگرن ،ئەوەندە سەخت تر دەبێت بۆ ڤایرۆسەکە بۆ باڵوبوونەوەی .ئەوە ناتوانرێت جۆرێك لە
کوتانەکە هەڵبژێریت لە نێوان کوتانە جیاوازەکان چونکە بڕی کوتانەکە سنووردارە ،لەبەرئەوە پێویستە ئەوەی بەردەستە و هەیە لەکاتی خۆی
بەکاربێت.

ئەگەر من کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید-نۆزدە ـ وەرگرت ،دەکرێ ئێستاش هەر خەڵکی تر تووشی نەخۆشیەکە بکەم؟
کوتانی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-پاراستن و بەرگریت پێدەدات لە توشبوون بە نەخۆشی ،بەاڵم ڕێگری ناکات لەوەی تۆ خەڵکی تر تووش بکەیت بە
نەخۆشیەکە .کەواتە ،ئەوە لە ڕاستیدا گرنگە کە بەردەوام بیت لەوەی ئەوەت لەبیر بێت دەستەکانت ،دەموچاو ،بۆشایی.دەستەکانت بشۆ ،دەموچاوت
داپۆشە و دووری خۆت بپارێزە لە خەڵکانی ترەوە.

ئایا دەتوانم کوتان وەربگرم ئەگەر ژمارەی  NHSـم نەبێت؟
بەڵێ.خەڵك پێویستیان بە ژمارەی  NHSیان تۆمارکردن لەالی پزیشکی گشتی  GPنیە بۆ وەرگرتنی کوتان وە هەرگیز لەسەر ئەو بنەما و هۆکارە
ڕەت ناکرێنەوە.سەرکردە خۆجێیەکان داوایان لێکراوە بۆ هەنگاونان بۆ دڵنیابوون لەوەی ئەوە کێشە نیە.
ئەگەر کەسێك ژمارەی  NHSی نەبێت بەاڵم لەناو گروپێکی شایستە بێت ،خزمەتگوزارییەکان ئامۆژگاری کراون بۆ ئەوەی ئێستا کوتان بکەن،
بەشێوەی خۆجێی لەسەر سیستەمی کاغەز تۆمار بکەن و دڵنیابن لەوەی دواتر کوتانەکە بەشێوەی فەرمی بنووسرێت و بە دکۆیومێنت بکرێت.
دەتوانیت لەسەر ئەم ماڵپەڕە ژمارەی NHSی خۆت بەڕێگای ماڵپەڕی  NHSبدۆزیتەوە.لە ناوت ،بەرواری لەدایکبوونت وە پۆست کۆدت
دەپرسێت ،وە ژمارەی  NHSی خۆت بۆت دەنێردرێت بە ڕێگای کورتە نامە ،ئیمەیل یان نامە.

هەر کەسێك دەتوانێت ناوی خۆی تۆماربکات لەی پزیشکی گشتی GP -پێویستت نیە بە بەڵگەی ناونیشانت یان باری مافی پەنابەریت.

بۆ دوایین زانیاری دەربارەی پرۆگرامی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە
www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme

