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پێکوتەی ئەنفلۆنزا چییە؟ پێکوتەی ئەنفلۆنزا:
•
•
•
•
•

سەالمەت و کاریگەرە
لە ئەنفلۆنزا و زێدە زیانەکانی دەتپارێزێت
پێکوتەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا نییە
بۆ چەند کۆمەڵێک بێبەرامبەرە بەپێی بارودۆخی کلینیکی یان تەمەنیان ،بەاڵم ھەموو کەس دەتوانێت دەستی
بکەوێت.
ئەگەر شیاوی بیت زۆر گرنکە وەریبگری.

کێ دەتوانێت پێکوتەی بێبەرامبەری ئەنفلۆنزا بەدەست بھێنێت؟* ھەرکەسێک کە:

سکپڕ بێت

بارودۆخێکی تەندروستی دیاریکراوی ھەبێت کە
دەکرێ مەترسی تووشبوون بە ئەنفلۆنزا زیاتر بکات
وەکو تەنگەنەفەسی ،ھەبوونی کێشی زۆر ،شەکرە ،و
نەخۆشیەکانی دڵ

 ٥٠ساڵ یان زیاتر بێت

ئەو مندااڵنەی تەمەنیان  ٢و  ٣ساڵە.

چاودێریکەری سەرەکی کەسێکی بەسااڵچوو یان
خاوەن پێداویستی تایبەت بێت کە لەوانەیە لە
مەترسیدا بێت ئەگەر تۆ نەخۆش بکەویت.

لە خانەی بەسااڵچوان بژیت

لەگەڵ کەسێک بژیت کە لە مەترسییەکی زۆردا بێت
بۆ تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا
(پۆلی پارێزگاریکەر)

ھەرکەسێک لەنێوان  ١٧ – ٢ساڵ بێت و بارودۆخی
تەندروستیی ماوەدرێژی ھەبێت وەکو تەنگەنەفەسی،
شەکرە ،کۆئەندامی بەرگریی الواز ،نەخۆشییەکانی
دڵ ،و ناتوانایی فێربوون.

ئەو مندااڵنەی لە قوتابخانەی سەرەتایین و قوتابیانی
پۆلی  ٧لە قوتابخانەی ناوەندی (پێش ٣١ی ئابی
 ٢٠٠٩لەدایک بووبن)

* ئەگەر تۆ یەکێک لەو کۆمەاڵنە نیت ،ئەوا دەتوانیت بۆ پێکوتەی ئەنفلۆنزا لە دەرمانخانەکان پارە بدەی .بەالیەنی
کەمەوە ،بە  ٨پاوەندە بەاڵم دەکرێ گرانتر بێت بەپێی جۆر و بڕاندی ئەو پێکوتەیەی لە دەرمانخانەکەت بەردەستە.

لە کوێ دەتوانیت پێکوتەی ئەنفلۆنزا بەدەست بێنی؟
•
•
•
•

لە نۆڕینگەی پزیشکیی گشتیی خۆت
لە دەرمانخانەیەک کە ئەم خزمەتگوزارییە پێشکەش بکات
لە قوتابخانەکان بۆ مندااڵنی شیاو
لە ناوەندی مامانیی خۆت ئەگەر سکپڕ بیت

چۆن پێکوتەی ئەنفلۆنزات دەست دەکەوێت؟

ئەگەر تۆ بۆ پێکوتەی ئەنفلۆنزا شیاویت ،دەزگای تەندروستی نیشتمانی لەوانەیە بە پۆستە ،کورتەنامە ،یان
تەلەفۆن پەیوەندیت پێوە بکەن تا بانگھێشتت بکەن بۆ وەرگرتنی پێکوتەی ئەنفلۆنزا.

ئەگەر تۆ الی پزیشکێکی گشتی ناوت تۆمار کرابێت* ،دەتوانیت ڕاستەوخۆ پەیوەندی پێوە بکەی و سەبارەت
بە پێکوتەی ئەنفلۆنزا پرسیاری لێبکەی و ئەوەش کە ئایا دەکرێت دەستت بکەوێت .زۆر گرنگە کە ھەموو
کەس الی پزیشکێکی گشتی خۆی تۆمار بکات.

ھەروەھا دەتوانی سەبارەت بە پێکوتەی ئەنفلۆنزا لە دەرمانسازەکەت بپرسی ئەگەر ئاگاداری بارودۆخی تۆ یان
تۆماری پزیشکی تۆ بێت .ئەگەر دەرمانسازەکە ئاشنای بارودۆخی تۆ یان تۆماری پزیشکیی تۆ نەبوو ،دەکرێ
داوای بەڵگەیەکت لێ بکات بۆ شیاوێتی تۆ.

بۆ ئەو مندااڵنەی شیاون و لە قوتابخانەن ،قوتابخانە پەیوەندی بە دایک و باوک یان بەخێوکەر دەکات و زانیاری
پێویستیان لەبارەی ڕێکەوت و کاتەکانی کوتان لەگەڵ فۆڕمێکی ڕەزامەندی بۆ دەنێرێت .دایک و باوک یان
بەخێوکەر پێویستە فۆڕمی ڕەزامەندی واژۆ بکەن تاکو منداڵەکانیان پێکوتەکە وەربگرن.

ھەموو دابینکەرانی پێکوتە شوێن ڕێنمایی توند دەکەون تاکو تۆ بەسەالمەتی پێکوتەی ئەنفلۆنزا وەربگری.
* ھەرکەسێک لە شانشینی یەکگرتوودا دادەنیشێت مافی خۆتۆمارکردنی الی پزیشکێکی گشتی ھەیە بێ گوێدانە باری کۆچبەری یان توانای نیشاندانی پێناس یان بەڵگەی نیشتەجێبوونیان .ئەگەر
پێویستیت بە یارمەتی ھەبوو بۆ خۆتۆمارکردن الی پزیشکێکی گشتی ،پەیوەندی بە ھێڵی یارمەتیی بێبەرامبەری پزیشکانی جیھان  08081647686بکە  -دووشەممە تا ھەینی ١٠ی بەیانی تا
١٢ی نیوەڕۆ.

ئایا پێکوتەی ئەنفلۆنزا حەاڵڵە؟
چەند جۆرێکی پێکوتەی ئەنفلۆنزا بەردەستە ،ھەندێکیان بە دەرزی لێدەدرێن ،و ئەوانی تر پڕژێنن .کەسەکان بەپێی
تەمەن یان مەترسییان ئەو پێکوتەیەیان پێشکەش دەکرێت کە بۆیان پێشنیار کراوە .پێکوتەی ئەنفلۆنزا کە بۆ
مندااڵنی لە تەمەن  ٢ساڵەوە تاکو ئەوانەش کە  ٧ساڵن پێشکەش دەکرێت جەالتینی بەرازی تێدایە .ھەرچۆنێک
بێت ،تۆ دەتوانیت داوای پێکوتەیەکی جیاواز بکەی ئەگەر لەوەیان ناڕازی بوویت بەھۆی بیروباوەڕی ئایینی یان
ڕوحانی.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر پێکوتەی ئەنفلۆنزا بە زمانی خۆت ،سەردانی ئەمە بکە:
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why

