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کێ دەتوانێت پێکوتەکەی دەست بکەوێت؟
پێکوتەکانی کۆڤید ١٩-کە لەالیەن دەزگای تەندروستیی نیشتمانی پێشکەش دەکرێن بە بێبەرامبەر بۆ ھەموو کەسێکی
پێگەیشتوو لە ئینگلتەڕا ،سکۆتلەندا و وێڵز بەردەست دەبن ،بێگوێدانە دۆخی کۆچبەری .ئەمە ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە ھیچ
پەنابردنێکیان بۆ سەرمایەی گشتیی نییە ( .)NRPFدەزگای تەندروستیی نیشتمانی لە ئێستادا پێکوتەی کۆڤید ١٩-پێشکەش
بەو کەسانە دەکات کە بەرامبەر ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە مەترسیدان.
پێکوتەکان لە ھەندێک دەرمانخانە پێشکەش دەکرێن ،لە ناوەندە خۆجێییەکانی کوتان کە لەالیەن پزیشکە گشتییەکانەوە بەڕێوە
دەبرێن و ھەروەھا لە ناوەندە گەورەکانی کوتان.
دەزگای تەندروستیی نیشتمانی کوتان بۆ خەڵک ئەنجام دەدەن بە ڕیزبەندی مەترسی کلینیکی ،بەشێوەیەکی گشتی بەندە بە
بارودۆخی تەندروستی ئێستا و کۆمەڵەی تەمەن لە بەتەمەنەوە بۆ گەنج .ھەندێک خەڵک زیاتر لە مەترسیدان لەچاو ئەوانی
تر بەھۆی تەشەنەبوونی مەترسیدار لە ئەنجامی کۆڤید.١٩-
پێکوتەکە دەدرێت بە:
•
•
•

•
•
•
•

کەسانی تەمەن  ٥٥ساڵ و سەرووتر
ئەو کەسانەی کە لە مەترسی زۆردان بەھۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (ئەوانەی کێشەی تەندروستیی درێژخایەنیان
ھەیە)
ئەو کەسانەی کە لە مەترسی زیاتری تەشەنەبووندان بەھۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بەھۆی ھەبوونی کێشەی
تەندروستی (وەکو نەخۆشی درێژخایەنی ڕێگرتن لە سییەکان ( ،)COPDتەنگەنەفەسی ،نەخۆشییەکانی دڵ،
نەخۆشی گورچیلە یان جگەر ،شەکرە و کێشە تەندروستییە درێژخایەنەکانی تر)
ئەو کەسانەی کە لە خانەکانی چاودێری دەژین یان ئیش دەکەن.
کارمەندانی چاودێریی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی
ئەو کەسانەی کە کەمئەندامیی فێربوونیان ھەیە
ئەو کەسانەی شایستەن بۆ دەرماڵەی چاودێریکەر

حکومەتی شانشینی یەکگرتوو ئامانجی ئەوەیە تا کۆتایی مانگی تەمموز یەکەم دۆزی پێکوتە پێشکەشی ھەموو کەسێکی
پێگەیشتوو بکات.
ئینگلتەڕا :دوایین زانیاری لەسەر کوتانی کۆڤید ١٩-بۆ کەسانی گەورەی بەتەمەن بخوێنەوە
سکۆتلەندا :دوایین زانیاری لەسەر کوتانی کۆڤید ١٩-بۆ کەسانی گەورە بخوێنەوە
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وێڵز :دوایین زانیاری لەسەر کوتانی کۆڤید ١٩-بخوێنەوە

ئەگەر تۆ ھێشتا شایستە نیت
چاوەڕێ بکە تا پەیوەندیت پێوە دەکرێت .دەزگای تەندروستیی نیشتمانی ئاگادارت دەکاتەوە کاتێک نۆرەی تۆ ھات بۆ
وەرگرتنی پێکوتەکە.
ئینگلتەڕا :دوایین زانیاری لەسەر شایستەبوون بۆ پێکوتەی کۆڤید ١٩-و پێداویستییەکانی پێکوتە بخوێنەوە

ئایا پێکوتەکە بۆ ھەموو کەس گونجاوە؟
ھیچ بەڵگەیەک نییە کە پێکوتەی کۆڤید ١٩-سەالمەت نەبێت ئەگەر تۆ سکپڕ بیت .بەاڵم بەڵگەی زیاتر پێویستە پێش ئەوەی
تۆ بەشێوەی ئاسایی پێشکەشت بکرێت.
لیژنەی ھاوبەشی کوتان و پێدانی بەرگری ڕێنمایی خۆی نوێ کردۆتەوە بۆ پێشنیارکردنی ئەوەی کە پێویستە ڕەچاوی
وەرگرتنی پێکوتە بکەیت ئەگەر سکپڕ بیت و:
• لە مەترسی زۆردا بیت بۆ تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا بەھۆی ئەو شوێنەی کاری تێدا دەکەی
• کێشەی تەندروستیت ھەبێت بەو واتایەی تۆ لە مەترسی زۆردا بیت بۆ تەشەنەسەندنی مەترسیدار بەھۆی ڤایرۆسی
کۆڕۆناوە
تۆ پێویست ناکات دوای کوتان خۆت بە دوور بگریت لە سکپڕبوون .پێکوتەکان ھیچ ڤایرۆسێکی زیندوویان تێدا نییە و
ناتوانن خۆت یان منداڵەکەت تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بکەن .ھیچ بەڵگەیەک نییە کە پێکوتەکانی کۆڤید ١٩-کار لە
منداڵبوون دەکەن.
تۆ دەتوانی پێکوتەی کۆڤید ١٩-وەربگری ئەگەر شیر بە منداڵ دەدەیت .قسە لەگەڵ پسپۆڕێکی چاودێریی تەندروستی بکە
پێش وەرگرتنی کوتانەکە .ئەو سوود و مەترسییەکانت لەگەڵ تاووتوێ دەکات.
ئینگلتەڕا :دوایین ڕێنمایی ڤاکسینی کۆڤید ١٩-بخوێنەوە ئەگەر تۆ سکپڕیت ،لەوانەیە سکپڕ بیت یان شیر بە منداڵ دەدەیت
سکۆتلەندا :دوایین ڕێنمایی ڤاکسینی کۆڤید ١٩-بخوێنەوە ئەگەر تۆ سکپڕیت ،لەوانەیە سکپڕ بیت یان شیر بە منداڵ دەدەیت
وێڵز :دوایین ڕێنمایی ڤاکسینی کۆڤید ١٩-بخوێنەوە ئەگەر تۆ سکپڕیت ،لەوانەیە سکپڕ بیت یان شیر بە منداڵ دەدەیت

تۆ نابێت پێکوتەی کۆڤید ١٩-وەربگری ئەگەر ھەر کاتێک کاردانەوەی ھەستیاریی مەترسیدار (لەناویاندا ئانافیالکسی)ـت بۆ
دۆزێکی پێشووی ھەمان پێکوتە یان ھەر پێکھاتەیەکی ناو پێکوتەکە ھەبووبێت.
ئەو کەسانەی کە کپوونی بەرگری لەش و تووشبوون بە ()HIVیان ھەیە (بێگوێدانە ژمارەی  )CD4دەبێت پێکوتەکەیان پێ
بدرێت.
ئەو کەسانەی کە خوێن مەیین یان نەخۆشییەکانی خوێن بەربوونیان ھەیە ھێشتا دەکرێ پێکوتەکە وەربگرن بەاڵم لەوانەیە
پێویست بکات ڕاوێژ بە دابینکەری چاودێری خۆیان بکەن بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە لە کاتی گونجاوی ماوەی
چارەسەرکردن پێیان دەدرێت.
چۆنیەتی پێدانی پێکوتەی کۆڤید١٩-
پێکوتەکانی کۆڤید ١٩-ھەموویان بەشێوەی دەرزی لێدانێک دەبن لە قۆڵی سەرەوە .پێکوتەکان بە دوو دۆز دەدرێن .تۆ دۆزی
دووەم سێ بۆ  ١٢ھەفتە دوای وەرگرتنی دۆزی یەکەم وەردەرگریت.
کاتێک کە پێکوتەی یەکەمت وەرگرت کارتێکی بچووکت پێ دەدرێت کە وردەکارییەکانی پێکوتەکەی لەسەرە .تۆ دەبێت ئەو
کارتە بەساغی بپارێزی .ئەگەر دۆزی پێکوتەی دووەمت لە ناوەندێکی کوتانی جیاوازدا وەرگرت کارتەکە دڵنیایی ئەوە
دەدات کە تۆ جۆری دروست لە پێکوتەکە وەردەگریت.
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چۆنیەتی دەستکەوتنی پێکوتەی کۆڤید١٩-
پێکوتەکانی کۆڤید ١٩-کە لەالیەن دەزگای تەندروستیی نیشتمانی پێشکەش دەکرێن بێبەرامبەر بۆ ھەموو کەسێکی پێگەیشتوو
لە شانشینی یەکگرتوو بەردەست دەبن ،بێگوێدانە دۆخی کۆچبەری.
ئەگەر الی پزیشکێکی گشتی ) (GPناوت تۆمار کردبێت ئەوا وەرگرتنی پێکوتەکە ئاسانترە .ئەمە ئەوە دڵنیا دەکاتەوە کە تۆ
ژمارەی دەزگای تەندروستیی نیشتمانیت ھەیە و دەتوانی ناوت تۆمار بکەی بۆ کاتی کوتان ئەگەر تۆ شایستە بی (بەپێی
تەمەن یان بارودۆخی کلینیکی) .خۆتۆمارکردن الی پزیشکێکی گشتی واتە تۆ دەتوانی دەستیشت بگات بە
خزمەتگوزارییەکانی تر تەندروستی و چاودێری.
پزیشکی گشتی دکتۆری پزیشکیی خێزانە .لە ئینگلتەڕا ،سکۆتلەندا و وێڵز ،ھەرکەسێک دەتوانێت الی پزیشکێکی گشتی
خۆی تۆمار بکات و خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی سەرەتایی بێبەرامبەر پێ بگات ،بێگوێدانە دۆخی کۆچبەری.
ئەگەر لە ئێستادا الی پزیشکێکی گشتی ناوت تۆمار نەکردووە پێویستە پزیشکێکی گشتی ناوچەیی بدۆزیەوە و ئێستا خۆت
تۆمار بکەیت ،تەنانەت ئەگەر ھێشتا بۆ پێکوتەکەش شایستە نەبیت .تۆ دەتوانی پزیشکێکی گشتی لە نزیک ئەو شوێنەی کە
لێی دەژیت بدۆزیەوە لەڕێگای ماڵپەڕی دەزگای تەندروستیی نیشتمانی بۆ ئینگلتەڕا ،سکۆتلەندا یان وێڵز ،یان دەتوانی
تەلەفۆن بۆ پزیشکی گشتی ناوچەیی خۆت بکەی و داوا بکەی کە وەک نەخۆش ناوت تۆمار بکرێت.
نۆڕینگەکانی پزیشکی گشتی دەتوانن تەنھا ناوی ئەو کەسانە تۆمار بکەن کە لە ناوچەی خۆجێیی ئەوان دەژین .ئەگەر تۆ لە
دەرەوەی سنوری نۆڕینگەی پزیشکی گشتی دەژیت ئەوا پێویستە پزیشکێکی گشتی نزیکتر لە خۆت لەو شوێنەی کە لێی
دەژیت بدۆزیەوە.
تۆ پێویست دەکات کە فۆڕمێک پڕ بکەیتەوە تا خۆت الی پزیشکێکی گشتی تۆمار بکەیت .تۆ دەتوانی سەیری ماڵپەڕی
نۆڕینگەی پزیشکە گشتییەکە بکەی تا بزانی ئاخۆ دەتوانی لەسەر ئینتەرنێت خۆت تۆمار بکەیت .دەبێت داوا بکەی کە وەک
نەخۆشی ھەمیشەیی (نەک نەخۆشی کاتی) تۆمار بکرێیت .دەتوانی داوا لە نۆڕینگەی پزیشکە گشتییەکە بکەی تا لە
پڕکردنەوەی فۆڕمەکە یارمەتیت بدەن ئەگەر پێویستت پێ بوو.
ئایا پێویستیم بە ھیچ بەڵگەنامەیەک دەبێت بۆ خۆ تۆمارکردن الی پزیشکێکی گشتی؟
ھەندێک نۆڕینگە لەوانەیە داوای دابینکردنی بەڵگەنامەت لێ بکەن ،وەکو بەڵگەی ناونیشان ،بەڵگەی پێناس یان بەڵگەی
دۆخی کۆچبەری ،یان ژمارەی دەزگای تەندروستیی نیشتمانی بۆ مەبەستی خۆ تۆمارکردن ،بەاڵم ئەوان نابێت تۆمارکردنی
تۆ ڕەت بکەنەوە ئەگەر نەتتوانی ئەمانە دابین بکەیت.
ئەگەر نەتتوانی ئەم بەڵگەنامانە دابین بکەیت ،تۆ پێویستە بڵێی کە ئەم بەڵگەنامانەت نییە بەاڵم ئەوەی کە تۆ لە سنوری
دامەزراوەکە دەژیت و دەتەوێت الی پزیشکێکی گشتی وەک نەخۆش خۆت تۆمار بکەیت.
ئەگەر ڕووبەڕووی کێشە بوویەوە لەکاتی خۆ تۆمارکردن الی پزیشکی گشتی ،ئەم سەرچاوانەی خوارەوە لەوانەی یارمەتیت بدەن .ئەگەر تۆ لە سەرھێڵ خۆت تۆمار
دەکەی و داوای بەڵگەنامەت لێ کرا ،تۆ دەتوانی سەرچاوەکان بە ئیمەیڵ بۆ نۆڕینگەی پزیشکی گشتی بنێریت:

•

دەزگای تەندروستیی نیشتمانی ئینگلتەڕا کارت ی زەردی بۆ یارمەتیدانی ئەو کەسانەی کە بەڵگەنامەیان نییە بۆ خۆ تۆمارکردن الی پزیشکێکی گشتی لە
ئینگلتەڕا دابین کردووە .تۆ دەتوانی کارتەکە نیشانی کارمەندی پێشوازی پزیشکە گشتییەکە بدەی کاتێک بۆ خۆ تۆمارکردن دەچیت .تۆ دەتوانیت کارتی
زەرد لە ڕێکخراوە خێرخوازییە خۆجێییەکان ،بانکەکانی خۆراک ،چاودێری تەندروستی ()Healthwatchی خۆت یان لە پزیشکانی جیھان ( Doctors
 )of the Worldوەربگریت.

•

حکومەتی سکۆتلەندی ڕێنمایی بۆ پزیشکە گشتییەکان لە سکۆتلەندا ی دەرکردووە" :ھیچ بەڵگەنامەیە بۆ خۆ تۆمارکردن الی پزیشکی گشتی پێویست نییە.
نەبوونی توانای دابینکردنی ناسنامە یان بەڵگەی ناونیشان لەالیەن نەخۆشەوە بە ھۆکاری ماقوڵ دانانرێن بۆ ڕەتکردنەوە یان دواخستنی تۆمارکردنی
نەخۆش".

•

یەکێتی پزیشکیی بەریتانی لە ڕێنمایی بۆ پزیشکان لە ئینگڵتەڕا ،سکۆتلەندا ،وێڵز و ئیرلەندای باکوری خۆیدا دەڵێت "ئەگەر نەخۆش نەیتوانی بەڵگەنامەکانی
ناسنامە دابین بکات ،ئەوە ھۆکاری ماقوڵ نییە بۆ ڕەتکردنەوەی تۆمارکردنی".
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ئەگەر دامەزراوەی پزیشکی گشتی ڕەتی کردەوە ناوت تۆمار بکات ،نەخۆشەکان لە ئینگلتەڕا دەتوانن پەیوەندی بکەن بە  .03003112233نەخۆشەکان لە سکۆتلەندا
و وێڵز پ ێویستە پەیوەندی بە ئەنجومەنی تەندروستی خۆجێیی خۆیان بکەن .نەخۆشەکان ھەروەھا دەتوانن پەیوەندی بە پزیشکانی جیھان ()Doctors of the World
بکەن بە ژمارەی ( 08081647686ژمارە تەلەفۆنی بێبەرامبەر) بۆ یارمەتیدانی خۆ تۆمارکردن الی پزیشکی گشتی.

ئەگەر تۆ بێالنەیت
تۆ دەتوانی الی پزیشکێکی گشتی خۆت تۆمار بکەیت تەنانەت ئەگەر ناونیشانێکی جێگیریشت نەبێت .تۆ دەبێت بۆ
دامەزراوەی پزیشکی گشتی ڕوون بکەیتەوە کە تۆ ناونیشانێکی جێگیرت نییە بەاڵم لە ناوچە خۆجێییەکە دەمێنیتەوە و
دەتەوێت وەک نەخۆش خۆت تۆمار بکەیت .تۆ دەتوانی ناونیشانی کاتی بەکار بھێنیت ،کە لەوانەیە ناونیشانی ھاوڕێیەک یان
ناوەندێکی ڕۆژانە بێت ،یان دامەزراوەکە دەتوانێت ناوت تۆمار بکات بەبێ ناونیشانێک.
تۆ پێویستە دڵنیا بیەوە کە پزیشکی گشتی ڕێگایەکی بۆ پەیوەندیکردن بە تۆوە ھەیە بە تەلەفۆن ئەگەر پێویستی بوو (بۆ
نمونە ،بۆ ئەنجامی پشکنینەکان).
ئەگەر تۆ لە نشینگەی پەناخوازان دەمێنیتەوە
ئەگەر تۆ پەناخوازیت و لە نشینگەی وەزارەتی ناوخۆ یان نشینگەیەکی باری کتوپڕ ،وەک ئوتێل دەمێنیتەوە ،ئەوا پێویستە
ناونیشانی ئەو نشینگەیە بەکاربێنی لەکاتی خۆ تۆمارکردن الی پزیشکی گشتی و ئەوە بڵێی کە تۆ سەلماندنی بەڵگەنامەکانی
ناونیشانت نییە چونکە تۆ لە نشینگەی پەناخوازانی کە لەالیەن وەزارەتی ناوخۆ دابین کراوە .ئەگەر پزیشکی گشتی ڕەتی
کردەوە کە ناوت تۆمار بکات ،پێویستە قسە لەگەڵ دابینکەری نشینگە یان ھاریکاری کۆچبەر ( )Migrant Helpبکەی بە
ژمارەی ( 08088010503ژمارە تەلەفۆنی بێبەرامبەر).
ئەگەر زانیت کە وەزارەتی ناوخۆ دەتگوازێتەوە بۆ نشینگەیەکی نوێ ،نابێت وەرگرتنی پێکوتەی کۆڤید ١٩-دوابخەی بۆ
دوای گواستنەوە .تۆ دەتوانی دۆزی دووەمت لە پێکوتەکە لە ناوەندی کوتانی نزیک نشینگە نوێیەکەت وەربگری.
تۆ پێویستە ئاگاداری کارتە بچووکەکە بیت کە پێت دەدرێت لە یەکەم دیمانەی کوتانی خۆت و بۆ دووەم دیمانەت بیبە تاوەکو
ناوەندی کوتان دڵنیا بنەوە لەوەی تۆ جۆری دروستی پێکوتەت پێدەگات.
ناو تۆمارکردن بۆ کاتی کوتان
ئینگلتەڕا

تۆ دەتوانی ناوی خۆت بۆ کاتەکانی کوتان لە سەرھێڵ تۆمار بکەی ئەگەر یەکێک لەمانەی خوارەوە دەتگرێتەوە:
•
•
•

•
•
•
•

تۆ  ٥٥ساڵ یان زیاتریت
تۆ لە مەترسی زۆردای بەھۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (ئەوانەی کێشەی تەندروستیی درێژخایەنیان ھەیە)
تۆ لە مەترسی زیاتری تەشەنەبووندای بەھۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بەھۆی ھەبوونی کێشەی پزیشکی (وەکو
نەخۆشی درێژخایەنی ڕێگرتن لە سییەکان ( ،)COPDتەنگەنەفەسی ،نەخۆشییەکانی دڵ ،نەخۆشی گورچیلە
یان جگەر ،شەکرە و کێشە تەندروستییە درێژخایەنەکانی تر)
تۆ کارمەندێکی تەندروستی ھێڵی پێشەوەی شایستەی
تۆ کارمەندێکی چاودێری کۆمەاڵیەتی ھێڵی پێشەوەی شایستەی
تۆ کەمئەندامیی فێربوونت ھەیە
تۆ شایستەی بۆ دەرماڵەی چاودێریکەر

تۆ دەتوانی کاتی کوتان تۆمار بکەی لە ناوەندێکی کوتانی گەورە یان دەرمانخانەیەک کە کوتانی کۆڤید ١٩-دابین دەکات .تۆ
پێویست ناکات چاوەڕێ بکەی تا لەالیەن دەزگای تەندروستی نیشتمانییەوە پەیوەندیت پێوە بکرێت.
تۆ دەتوانی ناوی خۆت بۆ کاتی کوتان لە سەرھێڵ تۆمار بکەی.
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سکۆتلەندا

ت ۆ نامەیەکی بانگھێشتکردن یان پەیوەندییەکی تەلەفۆنیت بۆ وردەکارییەکانی مەوعیدی کوتانەکە پێدەگات .ئەگەر تۆ بەنیازی
ئامادەی مەوعیدەکە ببی ،پێویست ناکات ھیچ شتێک بکەیت بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەوەی کە تۆ بۆ مەوعیدەکە دەچیت .تۆ
دەتوانیت کاتی مەوعیدەکە بگۆڕیت یان ھەڵیبوەشێنیتەوە ئەگەر ناتوانی ئامادە ببیت تاکو کاتی تۆ بدرێت بە کەسێکی تر.
وێڵز

کە نۆرەی تۆ ھات بۆ وەرگرتنی پێکوتەکە ،تۆ ڕاستەوخۆ لەالیەن دەزگای تەندروستیی نیشتمانییەوە پەیوەندیت پێوە
دەکرێت .تۆ دەکرێ بە ھەر یەکە لە تەلەفۆن یان نامە پەیوەندیت پێوە بکرێت.
ئایا ھەواڵ لە من دەدرێت بۆ وەزارەتی ناوخۆ ئەگەر پێکوتەکە وەربگرم؟
زانیاریی تۆ لەگەڵ بەشی کۆچبەریی وەزارەتی ناوخۆ ھاوبەشی پێ ناکرێت کاتێک تۆ دەستت بە خزمەتگوزارییەکی
دەزگای تەندروستیی نیشتمانی دەگات کە بۆ ھەموو کەس بێبەرامبەرە ،بێگوێدانە دۆخی کۆچبەری .ئەمە
خزمەتگوزارییەکانی پزیشکی گشتی و پشکنینی کۆڤید ،١٩-خزمەتگوزارییەکانی چارەسەر و کوتان دەگرێتەوە.
تۆ نابێت داوات لێ بکرێت کە دۆخی کۆچبەریی خۆت بسەلمێنی کاتێک الی پزیشکێکی گشتی خۆت تۆمار دەکەی یان
ناوت بۆ مەوعیدی کوتانی کۆڤید ١٩-تۆمار دەکەی.
ھەندێک فەرمانگەی نەخۆشخانە و کۆمەڵگەیی دەزگای تەندروستیی نیشتمانی کە پەیوەندییان بە پشکنین ،چارەسەر یان
کوتان بۆ ڤایرۆسی کۆڕۆنا نییە بێبەرامبەر نین بۆ کەسانێک بەبێ دۆخی کۆچبەریی بەردەوام .ئەم فەرمانگانە لەوانەیە
زانیاریی لەبارەی تۆوە ھاوبەشی پێ بکەن ،وەکو ناو ،ناونیشان ،بەرواری لەدایکبوون ،لەگەڵ بەشی کۆچبەریی وەزارەتی
ناوخۆ .ئەمە بۆ پشتڕاستکردنەوەی دۆخی کۆچبەریی ئێستاتە یان بۆ ھەواڵدان لە کرێی نەدراوی چاودێری تەندروستی.
زانیاریی لەبارەی تەندروستیی تۆ ھاوبەشی پێ ناکرێت.
لەو ھەلومەرجانەی کە نیگەرانی سەالمەتی بۆ تاکەکان یان بۆ کۆمەڵ ھەیە ،فەرمانگەکانی دەزگای تەندروستیی نیشتمانی
دەکرێ داوا بکرێن کە زانیاریی نەخۆش لەگەڵ پۆلیس ،دادگاکان و فەرمانگەکانی حکومەت ھاوبەشی پێ بکەن.

پێکوتەکانی کۆڤید ١٩-چەندە سەالمەتن؟
ئەو پێکوتانەی کە بۆ بەکارھێنان لە شانشینی یەکگرتوو پەسند کراون لەگەڵ پێوەرە توندەکانی سەالمەتی ،جۆرێتی و
کاریگەری یەک دەگرنەوە کە لەالیەن ئاژانسی سەربەخۆی ڕێکخستنی بەرھەمەکانی چاودێریی تەندروستی و دەرمانەکان
( )MHRAدانراوە.
ھەر پێکوتەیەکی ڤایرۆسی کۆڕۆنا کە پەسند کراوە دەبێت بە ھەموو تاقیکردنەوە کلینیکی و پشکنینەکانی سەالمەتیدا
تێپەڕێت کە ھەموو دەرمانە ڕێپێدراوەکانی تر پێیدا تێدەپەڕن )MHRA( .شوێن پێوەرە نێودەوڵەتییەکانی سەالمەتی
دەکەوێت.
ھەموو پێکوتەکان تاقیکراونەتەوە لەسەر  ١٥٠٠٠بۆ  ٥٠٠٠٠کەس لە سەرانسەری جیھان .لە سەر ھەردوو پیاوان و
ئافرەتان ،لەسەر خەڵکی بە پاشینەی نەژادی جیاوازەوە ،و ھی ھەموو تەمەنەکان لەنێوان  ٨٤-١٨تاقی کراونەتەوە.
توێژینەوەکان بەردەوام دەبن تەنانەت لەکاتی باڵوکردنەوەی پێکوتەکەش بۆ زانینی ئەوەی کە چەندە کاریگەرن لە
ڕێگریکردن لە نەخۆشییەکە یان ھەڵگرتنی ڤایرۆسەکە کە لەوانەیە بگوازرێتەوە بۆ کەسانی تر ،و بۆ فراوانکردنی
بەکارھێنانیان بۆ مندااڵن.
تا ئێستا ،ملیۆنان کەس پێکوتەی کۆڤید١٩-یان پێ دراوە و ھەواڵدان لە کاریگەری الوەکی جدی ،وەک کاردانەوەی
ھەستیاری ،زۆر دەگمەن بووە .ھیچ تەشەنەسەندنێکی ماوەدرێژ ھەواڵی لێ نەدراوە.
بۆ دەستکەوتنی زانیاریی زیاتر لەبارەی ئەو پێکوتانەی کە لە شانشینی یەکگرتوو پەسند کراون ،ئەمانە سەیر کە:
•

 :GOV.UKپێکوتەی فایزەر/بایۆنتیک بۆ کۆڤید ١٩-لەالیەن ( )MHRAپەسند کراوە (تەنھا ئینگلیزی)
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•

 :GOV.UKپێکوتەی ئۆکسفۆرد/ئاسترا سێنیکا بۆ کۆڤید ١٩-لەالیەن ( )MHRAپەسند کراوە (تەنھا ئینگلیزی)

•

 :GOV.UKپێکوتەی مۆدێرنا بۆ کۆڤید ١٩-لەالیەن ( )MHRAپەسند کراوە (تەنھا ئینگلیزی)

پێکوتەی کۆڤید ١٩-چەندە کاریگەرە؟
دۆزی یەکەمی ھەر پێکوتەیەکی کۆڤید ١٩-دەبێت بەرگرییەکی باشت لە بەرامبەر ڤایرۆسی کۆڕۆنا پێ بدات .بەاڵم تۆ
پێویستە کە دوو دۆز لە پێکوتەی کۆڤید ١٩-وەربگریت تا بەرگری ماوە درێژترت پێ بدات .دەرفەتێک ھەیە کە تۆ لەوانەیە
ھێشتا تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا ببیت یان باڵوی بکەیتەوە تەنانەت ئەگەر پێکوتەکەشت وەرگرتبێت .ئەمە واتە گرنگە کە:
•

بەردەوام بی لە شوێنکەوتنی ڕێنماییەکانی دوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتی

•

ئەگەر دەتوانی ،شتێک بپۆشە کە لوت و دەمت داپۆشێت لەو شوێنانەی کە دوور کەوتنەوە لە خەڵکی تر سەختە

کاریگەرییە الوەکییەکانی کۆڤید١٩-
زۆربەی کاریگەرییە الوەکییەکانی پێکوتەی کۆڤید ١٩-سووکن و نابێت زیاتر لە  ٣-٢ڕۆژ بخایەنن ،بۆ نمونە:
•
•
•
•
•
•

ئازاری قۆڵ لەو شوێنەی دەرزییەکەی لێ دراوە
ھەستکردن بە ماندوێتی
سەرئێشە
ھەستکردن بە ئازار
ھەستکردن بە نەخۆشی یان نەخۆش بوون
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش یان تا

تۆ دەتوانی ئازارشکێن وەربگری ،وەک پاراسیتامۆڵ ،ئەگەر پێویستت پێ بوو.
ئەگەر پلەی گەرمی بەرزت ھەبوو کە زیاتر لە  ٤٨کاتژمێری خایاند تۆ لەوانەیە ڤایرۆسی کۆڕۆنا یان نەخۆشییەکی ترت
ھەبێت .کۆکە و لەدەستدانی بۆن یان تام کاریگەری الوەکی پێکوتەکە نین بۆیە ئەگەر ئەم نیشانانە لە تۆدا سەری ھەڵدا تۆ
پێویستە پشکنینێک بۆ ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە چوونە سەرھێڵ ڕێک بخەی.
ئەگەر نیشانەکانت خراپتر بوون ،بۆ ماوەی زیاتر لە  ٤٨کاتژمێریان خایاند یان نیگەران بووی ،پەیوەندی بە پزیشکی
گشتیی خۆتەوە بکە لەنێوان ٨ی بەیانی و ٦.٣٠ی دوای نیوەڕۆ یان بە  ١١١لە کاتی تردا (ئەم ژمارەیە بۆ پەیوەندیکردن
بێبەرامبەرە) .تۆ پێویستە وەرگێڕێکی زارەکیی بە زمانی خۆت پەیدا بکەی بۆ واڵمدانەوەی بەردەوام بە " " yesبۆ ھەموو
پرسیارەکان.
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کاردانەوە ھەستیارییەکان
پێش ئەوەی بکوترێی بە ستافی چاودێریی تەندروستی بڵێ ئەگەر ھەرگیز تووشی کاردانەوەی ھەستیاریی مەترسیدار
بووبیت .تۆ نابێت پێکوتەی کۆڤید ١٩-وەربگری ئەگەر ھەرگیز کاردانەوەی ھەستیاریی مەترسیدار (لەناویاندا
ئانافیالکسی)ت ھەبووە بۆ:
• دۆزی پێشووی ھەمان پێکوتە
• ھەر پێکھاتەیەکی ناو پێکوتەکە
کاردانەوەی ھەستیاریی مەترسیدار دەگمەنن .ئەگەر کاردانەوەت بۆ پێکوتەکە ھەبوو ،عادەتەن دوای چەند خولەکێک ڕوو
دەدات .ستاف و خۆبەخشان لە ناوەندەکانی کوتان بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کاردانەوە ھەستیارییەکان و چارەسەرکردنی
دەستبەجێ بۆیان ڕاھێنیان پێکراوە.
تۆ دەتوانی ھەواڵ لە ھەر کاریگەرییەکی الوەکیی گومانلێکراو بدەی بە بەکارھێنانی پالنی سەالمەتی کارتی زەردی ڤایرۆسی کۆڕۆنا.

پێکھاتەکانی پێکوتەی کۆڤید١٩-
پێکوتە پەسندکراوەکانی کۆڤید ١٩-ھیچ بەرھەمێکی ئاژەڵی یان ھێلکەیان تێدا نییە.
ئەنجومەنی پزیشکیی ئیسالمیی بەریتانی پێشنیاری ئەوە دەکات کە پێکوتەکە وەربگیرێت .کەنیسەی کاسۆلیکی وتوویەتی کە
بەکارھێنانی پێکوتەکانی کۆڤید ١٩-لەڕووی ئەخالقییەوە قبوڵکراوە.

زانیاریی زیاتر
پزیشکانی جیھان ( :)Doctors of the Worldکلینیک و زانیاریی وەرگێڕدراوی کۆڤید١٩-
خاچی سووری بەریتانی ( :)British Red Crossپێکوتەکانی کۆڤید :١٩-ئەوەی پێویستە بیزانیت
دەزگای تەندروستیی نیشتمانی ئینگلتەڕا ( :)NHS Englandپێکوتەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (کۆڤید)١٩-
دەزگای تەندروستیی نیشتمانی زانیاری ( :)NHS Informپێکوتەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (کۆڤید)١٩-
تەندروستیی گشتی وێڵز ( :)Public Health Walesزانیاری پێکوتەی کۆڤید١٩-
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