ڕاو ژکردن بۆ بهدەسته نانی بۆچوونهکان دەربارەی دانانی ڤاکسين وەکو مهرج کی
دامهزراندن له س کتهری تهندروستی و چاود ری کۆمه يهتی فراوانتر

ئامانجی ڕاو ژکردن
ئامانجی ئهم ڕاو ژکردنه بريتيه له بهدەسته نانی بۆچوونهکان دەربارەی ئهوەی که ئايا حکومهت پ ويسته مهرجه ياساييهکان در ژبکاتهوە ياخود نا
بۆ ئهوانهی کاردەکهن يان خۆبهخشن له ما کی چاود ريدا بۆئهوەی ڤاکسينی ڤايرۆسی کۆڕۆنا وەربگرن )کۆڤيد (19-تاوەکو ناوچهکانی تری
چاود ری و تهندروستيش بگر تهوە ،وەکو مهرج کی دامهزراندن ،سهرەڕای ئهوەش ،ئايا مهرجه ياساييهکان دابنر ن دە ربارەی وەرگرتنی
ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای وەرزی )پهسيو( وەکو مهرج کی دامهزراندن ،ئهمهش وەکو ڕ گايهک بۆ پ اراستنی ئهو کهسانهی ئهگهری توشبوونيان
لهسهرە.
خا ی دەستپ کی حکومهت دەربارەی ئهوەی که ک دەچ ته ناو چوارچ وەی پهرتوکی سهوز ،بهشی  – 14aکۆڤيد – 19-سارس-کۆڤ ، 2-وە
بهشی  :19ئهنفلهوەنزا ئامۆژگاری ڕوون و ئاشکرا دانراون که ڤا کسين پ ويسته دابين بکر ن بۆ کارگوزارانی چاود ری تهندروستی و چاود ری
کۆمه يهتی بۆ :پاراستنيان و کهمکردنهوەی گواستنهوە لهناو شو نهکانی چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی ،ئهوەش بۆ بهشداريکردن له
پاراستنی تاکهکان ئهوانهی که لهوانهيه بهڕ ژەيهکی کهمتر وە مدانهوەيان ههب ت بۆ سيستهمی بهرگری لهشيان ،وە بۆ دوورکهوتنهوە له
ئاستهنگ درووستکردن لهبهردەم خزمهتگوزارييهکان که چاود رييان بۆ دابين دەکهن.
مهرج و داواکاری هاوش وە ،ئهگهر دابنر ن ،ئهوا ج بهج دەکر ن لهڕ گهی گۆڕانکاری له ڕ ساکاندا بۆ د نيابوون له پ دانی ڤاکسين به ههموو
ئهوانهی دامهزراون بۆ ئهنجامدانی چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ يان چاود ری کهسی وەکو بهش ک له ليژنهی کوال تی چاود ری ).(CQC
سهرەڕای ئهوەی که ڤاکسينهکانی ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد 19-دەچنه ژ رباری د نيايی سهﻻمهتی تووند بهرلهوەی ڕ گهيان پ بدر ت بۆ بهکاره نان،
به م ئهوە ئاشکرايه که دوود ی ههيه دەربارەی ڤاکسين وەکو نيگهرانييهکی ڕاستهقينه بۆ ههند ک خه ک وە ئهمه زياتر بهرب وە لهناو ههند ک
گروپی ناو کۆمه گاکهماندا .ههرلهبهر ئهمه ،مهترسی ئهوە ههيه که ههند ک کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی لهوانهيه
بهردەوامبن لهسهر ب يارەکهيان بهوەی ڤاکسين وەرنهگرن و بۆيه ئهوانه چيتر مهرج و داواکاری دامهزراندن نايانگر تهوە .کهمکردنهوەی
ژمارەی کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی ،دەکرێ لهﻻيهنی خۆيهوە پا هپهستۆ بخاته سهر س کتهرەکانی چاود ری تهندروستی و
کۆمه يهتی .بژاردەی ج گرەوە بۆ گۆڕانکارييه ياساييهکان دەکرێ بهردەواميدان ب ت به پشتبهستن به پ وانه ناياساييهکان بۆ هاندانی وەرگرتنی
ڤاکسين ههروەکو له پاشکۆی  Aی خوا رەوە ڕوونکراوەتهوە.
چوارچ وەی پاشخان
لهماوەی کاتی ئهنفلهوەنزادا ،گرنگيپ دانی گهورەی حکومهت و خزمهتگوزاری تهندروستی نيشتيمانی ) (NHSو س کتهری چاود ری بۆ
پاراستنی ه زی کار و نهخۆشان و بهکاره نهرانی خزمهتگوزارييهکان بوو .جا ئايا له م ا هکانی چاود ری ،يان له ما هکان ،له نهخۆشخانهکان

ياخود له ڕاه نانی گشتيداب ت ،ههموو ئهوانهی کاردەکهن له چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی لهگهڵ خه کانی کهمتوانادا ئهوا ڕازين به
يهکهمهين بهرپرسيارييهتی بۆ دوورکهوتنهوە لهو زيانانهی که دەکرێ ڕ گرييان ل بکر ت بهرامبهر بهو کهسانهی چاود رييان دەکهن.

بهر له ئهنفلهوەنزا ،وەرگرتنی خۆبهخشی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا ،له خزمهتگوزاری تهندروستی ڕ ژەی ڤاکسينی نيشتيمانی بهرزبوەوە له 14%
له سا ی  2002دا بۆ  76%له دواههمي ن سا دا وە له چاود ری کۆمه يهتيدا بۆ نزيکهی  33%له ما هکانی چاود ريدا .ههرچهندە ئهم ژمارە
نيشتيمانييانه له ههند ک شو ندا زۆر کهمتر بوون ،ڕ ژەکه کهمتر بوون تا  53%له ههند ک نهخۆشخانهدا .بۆ نهخۆشان ،دانيشتووانی ما ی
چاود ری و خانهوادە و هاوڕ کانيان ،ناڕوونی ههبوو وە ئ ستاش ناڕوونی ههيه که ئايا پار زراوی زياتريان وەرگرتووە لهو ستافانهی ڤاکسينيان
وەرگرتووە ياخود نا.

لهوکاتهی ئهمه ج گای ڕەزامهندی ههند ک کهس بووە له ڕابردوودا وەکو ڕ گهيهکی ئهنجامدانی کارەکان ،کاريگهری ئهنفلهوەنزای کۆڤيد19-
له نهخۆشخانهکان و ما هکانی چاود ری ئهو پرسيارانه دەه ن ته پ ش که ئايا ئهمه پ ويسته بهبهردە وامی ج گای ڕەزامهندی ب ت وەکو بنچينهيهک
ياخود نا.
بهرله ئهنفلهوەنزا ،شو نی کارکردنی سهﻻمهتی و تهندروستی و سياسهتهکانی تهندروستی پيشهيی دانرابوون لهگهڵ بوونی داواکاری ڤاکسينی
ههوکردنی جگهر  Bبۆ ئهو کهسانهی ئهو کارانهيان ئهنجامدەدا که مهترسی توشبوونيان لهسهربوو.
لهماوەی کاتی ئهنفلهوەنزادا ،دوابهدوای گهشهپ دانی ڤاکسينی کۆڤيد ،19-ههو کی گهورە و بهردەوام ههن بۆ ئاسانکاری بۆ وەرگرتنی ڤاکسين.
ئهمهش بووەتههۆی وەرگرتنی ڕ ژەيهکی بهرزی ڤاکسينی کۆڤيد 19-لهن وان دانيشتواندا ،لهوانهی لهن وان ستافی چاود ری کۆمه يهتی و
تهندروستيدا .سهرەڕای ئهمهش  ،جياوازی ههيه لهبارەی متمانهی  – NHSله شو نهکانی چاود ری و تهندوستيدا ،ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسين
جياوازە له ن وان  83%تا  97%بۆ ژەمی يهکهم ) 78%تا  94%بۆ ههردوو ژەم( .له چاود ری کۆمه يهتيدا 81% ،بۆ ستافی
چاود ری ما ن و  75%بۆ ستاف له شو نهکانی تردا که  1ژەمی ڤاکسينيان وەرگرتووە )تاوەکو 19ی تهمموز( .بۆ داتای زياتر سهيری
بهشی وەرگرتنی ڤاکسين بکه.
بۆ زيادکردنی زياتری ئاستهکانی وەرگرتن ،ڕ ساکان چوونهته بواری ج بهج کردنهوە ئهمهش مانای ئهوەيه که له 11ی تشرينی دووەمی
2021ەوە ،ههموو ئهوانهی که کاردەکهن يان خۆبهخشن له ما ی چاود ريدا دەب به گه به ننهوە دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد-
 19يان بهخشينيان له وەرگرتنی ڤاکسين .ژمارەيهک له هاوبهشانی چاود ری کۆمه يهتی داوای يهکسانی دەکهن له ن وان س کتهرەکانی
چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستيدا ،بۆئهوەی که ئهوانهی زۆر ب توانان بپار زر ن له ههموو شو نهکاندا.
حکومهت تهنيا نييه له چاود ريکردنی وردی ئهم بابهته لهگهڵ و ته ئهوڕوپييهکاندا ،وە ههروەها ويﻼيهته يهکگرتووەکانی ئهم ريکا ،بۆ بايهخدان
ياخود ج بهج کردنی ڤاکسينی زۆرەمل )ناچاری( بۆ ههند ک کارگوزاری دياريکراو .بۆ نمونه ،حکومهتی فهڕەنسا ڕايگهياند که وەرگرتنی
ڤاکسينی کۆڤيد 19-دەب ته ناچاری )ئيلزامی( بۆ کارگوزارانی چاود ری و تهندروستی له مانگی ئهيلولهوە.
به گهپيشاندانی پزيشکی
ليژنهی ه اوبهشی ڤاکسين و بهرگهپ گرتن ) (JCVIئامۆژگاری داوە که زستانی  2021بۆ  2022يهکهمين زستان دەب ت له بهريتانيادا که
تيايدا سارس-کۆڤ 2-چاوەڕوان دەکر ت که ب ودەب تهوە هاوشان لهگهڵ ڤايرۆسهکانی تری پهيوەنديدار به ههناسهدان ،لهوانه ڤايرۆسی وەرزی
ئهنفلهوەنزا .به گهڕانهوە بۆ پ وانهکانی بهرله-ئهنفلهوەنزا ،ڤايرۆسهکانی ئهنفلهوەنزای وەرزی و سارس-کۆڤ 2-ئهگهری ئهوەی ههيه که
هاوکاربن له 'پا هپهستۆکانی زستان' که ڕووبهڕووی  NHSدەب تهوە  ،بهدياريکراوی ئهگهر شهپۆلی ههردوو ڤايرۆسهکه هاوکات بن.
وەرگرتنی ههردوو ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا ههنگاو کی گرنگه له پاراستنی خه کانی ب توانا و ههروەها سيستهمی چاود ری
کۆمه يهتی و تهندروستی بهش وەيهکی ف راوانتر لهبهرامبهر زستانی توندی ئهمسا دا ،وە بۆ سا نی داهاتوو.
کارمهندانی بهشی چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی ) ( DHSCکاردە کهن لهگهڵ ئاژانسی پاراستنی تهندروستی بهريتانيا ) (UKHSAو
تهندروستی گشتی ئينگ تهرا ) (PHEکه بايهخ دەدەن به دياريکردنی کهمترين ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسين بۆ کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا
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بهمهبهستی پاراستنی نهخۆشان و ئهو خه کانهی چاود ری وەردەگرن بهش وەيهک هاوتا ب ت لهگهڵ ئهو ڕ کارانهی له ما هکانی چاود ريدا
دەگير تهبهر .ئهم ڕ کارانه ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-به  80%دادەن ن له ناو ستافدا ،وە  90%دادەن ن لهن وان دانيشتوواندا که
ئهمه ڕاسپاردەيهک بوو وەرگيراوە له مۆد ل ک لهسهربنهمای ئهو پ وانانهی که تايبهتن به ما هکانی چاود ری وەکو شو نه داخراوەکان .ههرچهندە
ئ مه وای دادەن ين ئهمه گونجاو نييه که ڕ کاری هاوش وە بگير تهبهر له شو نانی وەکو نهخۆشخانهکان ،پزيشکی گشتی ،ياخود نۆڕينگهی
ڕاه نانی ددان و ما هکانی خه کی چونکه بهش وەيهکی بهرچاو جموجۆ ی هاتن و چوونی زياتر ههن ،ههروەها ت که وی زياتر ههيه لهم
شو نانهدا .ئ ستا ئهمه زانراوە که له ههموو بارودۆخ و شو ن کدا ئهو کهسانهی ڤاکسينيان وەرگرتووە دەکرێ توشببن ياخود خه کانی تر
توشبکهن ،بۆيه دەکرێ پ داچوونهوەيهک دەربارەی ڕ ژەکانی وەرگرتن پ ويست ب ت له داهاتوودا.
لهبری ئهمه 3 ،ناوچهی مهترسی ههن که پ ويسته بايهخيان پ بدر ت (i) :مهترسی بهرکهوتن )که ئهمهش ژ مارەی هاتن و چوونه بۆ شو ن ک،

بۆ نمونه ،کاروباری پزيشکی گشتی له بهرامبهر 'شو ن کی داخراوی' زياتر وەکو ما ی چاود ری(؛ ) (iiمهترسی کهمتوانايی کهسهکان؛ وە )(iii
مهترسی ئهو شو نانهی که ڕ کارەکانی مهترسی تيايدا بهرزە )بۆ نمونه ،ڕ کارەکانی کاروبارەکانی ددان(.
گروپی ڕاو ژی زانستی بۆ حا هته لهناکاوەکان ) (SAGEگروپی کارکردنی چاود ری کۆمه يهتی پ شووتريش ئامۆژگارييان دابوو که
حا هت کی بهه زی زانستی ههيه دەربارەی يهکسانی ڕ کارەکان سهبارەت به پ شکهشکردنی ڤاکسين و پا پشتی لهن وان شو نهکانی
نهخۆشانی  NHSو ما ی چاود ری ،بهڕەچاوکردنی تۆڕە هاوش وە و ت که وی لهن وان دانيشتووان ياخود نهخۆشان و کارگوزاران به ههموو
جۆرەکانييهوە له ههردوو شو ندا.

ڤاکسينی کۆڤيد19-
شيکردنهوەکانی  PHEئهوە پيشان دەدەن که پرۆگرامی ڤاکسينی کۆڤيد 19-ڕاستهوخۆ ڕ گری کردووە لهن وان  23.8و  24.4مليۆن
توشبووندا ،وە زياتر له  82,100حا هتی چوونه نهخۆشخانه ،وە لهن وان  102,500و  109,500حا هتی مردن.
ل کۆ ينهوەکان که داتای پشکنينی کۆڤيد19-ی کۆمه گا ،داتای ڤاکسين و داتای مردووان بهيهکهوە دەبهست تهوە ئهوە دەردەخات که ههردوو
جۆری ڤاکسينی ڤايزەر ) (Pfizer-BioNTechو ئهسترازينکا ) (Oxford-AstraZenecaکاريگهرن له ڕ گريکردن له مردن
بههۆی کۆڤيد) 19-جۆری گۆڕاوی ئهلفا( لهن وان  70تا  85%ئهمهش دوای يهک ژەم . 1,2کاريگهری دوو ژەمی ڤاکسينی ڤايزەر
) (Pfizer-BioNTechلهدژی مردن بريتيه له  95تا  ،99%وە دوو ژەمی ڤاکسينی ئهسترازينکا )(Oxford-AstraZeneca
بريتيه له  75تا .99%
ل کۆ ينهوەکان له ئ ستادا ئاماژەيان کردووە به کاريگهری ڤاکسين له دژی توشبوون به کۆڤيد 19-جۆری گۆڕاوی ئهلفا لهسهر کارگوزارانی
چاود ری تهندروستی ،دانيشتووانی ما ی چاود ری و دانيشتووانی گشتی .بۆ ڤاکسينی ڤايزەر ) ،(Pfizer-BioNTechخهم ندنی
کاريگهری له دژی توشبوون بريتيه له  55تا  ،70%وە بۆ ڤاکسينی ئهسترازينکا ) (Oxford-AstraZenecaبريتيه له  60تا

لۆپ ز ب رناڵ جهی ،ئاندر وس ئ ن ،گۆوەر سی ،ستۆو جهی ،ت سي ر ئی ،سيمهنس ئار ،وە ئهوانی تر' .کاريگهری ڤاکسينی م رنا
) (BNT162b2 mRNAوە ڤاکسينی ) (ChAdOx1 adenovirus vectorلهسهر مردووان دوای کۆڤيد '.19-پ ش ب وکراوە
چاپکراوەکانی 2021 PHE
 2لۆپ ز ب رناڵ جهی ) ،(Lopez Bernal Jئاندر وس ئ ن ) ،(Andrews Nگۆوەر سی ) ،(Gower Cرۆب رتسن سی ) Robertson
 ،(Cستۆو جهی ) ،(Stowe Jت سي ر ئی ) (Tessier Eو ئهوانی تر' .کاريگهری ڤاکسينی ڤايزەر ) (Pfizer-BioNTechو ئهسترازينکا
) (Oxford-AstraZenecaلهسهر نيشانهکانی پهيوەست به کۆڤيد ، 19-مانهوە له نهخۆشخانهدا ،وە مردووان له کهسانی تهمهن گهورە له
ئينگ تهرادا :ل کۆ ينهوەی کۆنتڕۆ ی-ﺣا هتی پشکنينی نهر نی' .گۆڤاری تهندروستی بهريتانی  :2021بهرگی  ،373ژمارە 1,088
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 .70% 3, 4,5,6لهگهڵ بوونی  2له  2ژەمی ههريهك ک لهم ڤاکسينانه کاريگهری له دژی توشبوون دەخهم نر ت به نزيکهی  65تا 90%
.7 6
بۆ کۆڤيد 19-جۆری گۆڕاوی دەلتا ،ل کۆ ينهوەکان تهنيا جياوازييهکی بچووکيان باسکردووە دەربارەی کاريگهری ڤاکسين له دژی ئهو
نهخۆشييانهی که نيشانهيان ههيه وە کاريگهری هاوش وەی ڤاکسين له بهرامبهر مانهوە له نهخۆشخانهدا لهدوای وەرگرتنی ههردوو ژەمی ڤاکسينی
ڤايزەر ) (Pfizer-BioNTechو ئهسترازينکا ).Oxford-AstraZeneca)7,8
ههروەکو له سهرەوەدا باسکراوە  ،چهندين ل کۆ ينهوە به گهی ئهوەيان خستۆتهڕوو که ڤاکسينهکان کاريگهرن له ڕ گريکردن له نهخۆشی .ئهو
کهسانهی توشی نهخۆشی نهبوونه ناتوانن بيگوازنهوە؛ بۆيه ،ڤاکسينهکانيش کاريگهرييان ههيه له ڕ گريکردن له گواستنهوە.
سهرەڕای ڕ گريکردن له نهخ ۆشی ،لهوانهيه ئهگهری کهمتری گواستنهوە سوودی زياتری ههب ت لهﻻيهن ئهو کهسانهی که توشی نهخۆشی دەبن
سهرەڕای وەرگرتنی ڤاکسين ئهميش لهبهر هۆکاری کهمتربوونی ماوەی ياخود ئاستی ب وبوونهوەی ڤايرۆس .ل کۆ ينهوەيهک له ئينگ تهرا
دەربارەی گواستنهوە له ما هکاندا ئهوەی دۆزيوەتهوە که پهيوەندييهکانی ناو ما هکان دەربارەی حا هتهکانی کۆڤيد19-ی ئ هلفای گۆڕاو که يهک
ژەم ڤاکسينيان وەرگرتووە ،ڕ ژەی  35تا  50%مهترسی حا هتی پشت استکراوەی کهمکردۆتهوە.9
ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا
ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا ڕاسپ ردراوە له بهريتانيادا لهوەتهی کۆتاييهکانی سا نی  ،1960ئهميش به ئامانجی پاراستنی ڕاستهوخۆی ئهو گروپانهی
لهژ ر مهترسی پزيشکيدان که مهترسی گهورەتريان لهسهرە بۆ توشبوون و مردن به ئهنفلهوەنزا .ژمارەی ت ک ای مردنی پ شبينيکراو له
ئينگ تهرادا بۆ پ نج وەرزی  2015تاوەکو  2020بريتيبوو له زياتر له  11,000مردنی سا نه .ئهمهش بريتيه له نزيکهی  4,000مردن
له وەرزی  2018بۆ  2019بۆ زياتر له  22,000مردن له وەرزی  2017بۆ .2018
ئهوانهی له گروپه مهترسی لهسهرەکانن به نزيکهی  11جار زياتر ئهگهری مردنيان لهسهرە به ئهنفلهوەنزا بهبهراورد به کهس ک که له
گروپ کدا ب ت مهترسی لهسهر نهب ت .ل کۆ ينهوە سيرۆلۆجييهکان لهﻻيهن شارەزايانی چاود ری تهندروستی ئهوەيان پيشانداوە که به نزيکهيی

 3م نی سی ،ک هيسهر کهی ،مهی ئهی ،پۆ يدۆری ئ ڵ ،کاپاد ڤي جهی ،ﻻوکا پی وە ئهوانی تريش' .کاريگهری ﻻوەکی ڤاکسين و توشبوون به
سارس-کۆڤ 2-دوای وەرگرتنی ڤاکسين له بهکاره نهرانی بهرنامهی ل کۆ ينهوە له نيشانهی کۆڤيد له بهريتانيادا :ل کۆ ينهوەيهکی
چاوەڕوانکراوی چاود ريکراوThe Lancet Infectious Diseases 2021 '.
 4شرۆتری ئ م ،کروتيکۆڤ ئ م ،پا مهر تی ،گيدينگس ئاڕ ،ئهزمی بی ،سهببارۆ ئ س وە ئهوانی تر' .کاريگهری ژەمی يهکهمی ڤاکسينی
) (ChAdOx1 nCoV-19و ) (BNT162b2لهبهرامبهر توشبوون به سارس-کۆڤ 2-له دانيشتووانی ماوە-در ژی دامهزراوەکانی
چاود ری له ئينگ تهرادا )ڤيڤا دی( ) :(VIVALDIل کۆ ينهوەيهکی گشتگيری چاوەڕوانکراوLancet Infectious Diseases 2021 '.
 5هۆڵ ڤی جهی ،فۆ کس ئ س ،سايی ئهی ،ئاندر وس ئ ن ،ئۆگوتی بی ،چارل ت ئهی و ئهوانی تر' .مهودای ڤاکسينی کۆڤيد 19-لهسهر
کارگوزارانی چاود ری-تهندروستی له ئينگ تهرادا وە کاريگهری ڤاکسينی م رنا ) (BNT162b2 mRNAلهبهرامبهر توشبوون )سايرن(
) :(SIRENل کۆ ينهوەيهکی گشتگير و ههمهجۆر و بۆ داهاتووLancet 202 '.
 6پريچارد ئی ،ماسيوس پی سی ،ستۆيسهر ئ ن ،ئاير دی دەبليوو ،گ سينگس ئۆ ،ڤيهتا کهی-دی ،وە ئهوانی تريش' .کاريگهری ڤاکسين لهسهر
ﺣا هتهکانی سارس-کۆڤ 2-له کۆمه گهدا :ل کۆ ينهوەيهک که لهسهر بنهمای-دانيشتووان ئهنجامدراوە به بهکاره نانی ڕووپ وی توشبوونی
کۆڤيد 19-له بهريتانيادا2021.04.22.21255913 :2021 medRxiv '.
 7ستۆو جهی ) ،(Stowe Jئاندر وس ئ ن ) ،(Andrews Nگۆوەر سی ) ،(Gower Cگا گهر ئی ) ،(Gallagher Eئۆتسی ئ ڵ
) ،(Utsi Lسيمهنس ئاڕ ) (Simmons Rو ئهوانی تر' .کاريگهری ڤاکسينی کۆڤيد 19-له بهرامبهر مانهوە له نهخۆشخانهدا به بوونی دەلتای
) (B.1.617.2گۆڕاو2021 '.
 8لۆپ ز ب رناڵ جهی ) ،(Lopez Bernal Jئاندر وس ئ ن ) ،(Andrews Nگۆوەر سی ) ،(Gower Cگا گهر ئی )،(Gallagher E
سيمهنس ئاڕ ) ،(Simmons Rس و ڵ ئ س ) (Thelwall Sو ئهوانی تر .کاريگهری ڤاکسينهکانی کۆڤيد 19-له دژی ) B.1.617.2دەلتا(
گۆڕاوNew England Journal of Medicine 2021 '.
 9هاريس ئاڕ جهی ) ،(Harris RJهۆڵ جهی ئهی ) ،(Hall JAزەيدی ئهی ) ،(Zaidi Aئاندر وس ئ ن جهی ) ،(Andrews NJدونبار
جهی کهی ) ،(Dunbar JKدابر را گی )' .(Dabrera Gکاريگهری ڤاکسين لهسهر گواستنهوە لهناو ما ندا )خ زاندا( دەربارەی سارس-
کۆڤ 2-له ئينگ تهراداPublic Health England 2021 '.
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 30بۆ  50%ی نهخۆشی ئهنفلهوەنزا دەکرێ بهب نيشانه بن .10توشبوون به کۆڤيد 19-يان ئهنفلهوەنزا مهترسييهکی گهورەيه بۆسهر
تهندروستی خه کانی کهمتوانا.

ئهو کهسانهی توشی ههردوو ڤايرۆسی ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد 19-بوونه ئهگهری مردنيان دووجار زياترە وەک لهو کهسهی تهنيا توشی کۆڤيد19-
بووە ،وە ئهگهری مردنيان  6جار زياترە وەک لهوانهی که توشی هيچ يهک ک له ئهنفلهوەنزا ياخود کۆڤيد 19-نهبوون .11
کاريگهری ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا دەوەست ته سهر پ کهاتهکانی ڤاکسينهکه ،ج فشارە ب وبووەوەکان ،جۆری ڤاکسينهکه و تهمهنی ئهو کهسهی
ڤاکسينهکه وەردەگر ت – بهش وەيهکی ئاسايی له کهسانی تهمهن پ گهيشتووی تهندروستدا کاريگهری  30بۆ  70%دەب ت.
ههروەکو له ڤاکسينی کۆڤيد 19-دا ،ئهگهر ڕ گريکرا له توشبون به نهخۆشييهکه ،کهواته گواستنهوەش ڕ گری ل کراوە.
و ە ر گ ر ت ن ی ڤ اک س ي ن
ئهم بهشه زانياری پيشان دەدات دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسين لهﻻيهن کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی .جياوازی له ئاستهکانی
وەرگرتنی ڤاکسين گ رنگه بۆ ت گهيشتن لهوەی که ئايا کرداری زياتر پ ويسته ئهنجام بدر ت لهﻻيهن حکومهتهوە ياخود نا.

ڤاکسينی کۆڤيد19-
چاود ری کۆمه يهتی
زياتر له  1.2مليۆن کارگوزاری چاود ری کۆمه يهتی له ئينگ تهرا له ئ ستادا ڤاکسينيان وەرگرتووە .تاوەکو 19ی ئابی  ،2021وەرگرتنی
ڤاکسين لهن وان ستافی شياودا له گروپی 1ی  91% JCVIبووە ،ههرچهندە ئهم ژمارەيه له لهندەندا کهمدەب تهوە بۆ  .89%بۆ گروپی 2ی
 87% ،JCVIی ستاف له پ گهيشتووانی گهنجان له ما هکانی چاود ريدا 81% ،ستافی چاود ری ما ن  ،وە  75%ی ستافی شو نهکانی تر
 1ژەمی ڤاکسينيان وەرگرتووە )تاوەکو 19ی ئاب( .ههرچهندە ههند ک جياوازی ههيه لهسهر ئاستی ههر می ،له لهندەن  86%ی ستافی
پ گهيشتووی گهنجانی ما هکانی چاود ری 73% ،ی ستافی چاود ری ما ن وە  69%ی ستافهکانی شو نهکانی تر  1ژەميان وەرگرتووە.
چاود ری تهندروستی

ڕ ژەی سهدی ستافی متمانهی  NHSکه بهﻻيهنی کهمهوە  1ژەميان وەرگرتووە )بهگشتی( نزيکهی  92%لهسهر ئاستی و تدا ،که 88%
ی ستاف ههردوو ژەميان وەرگرتووە .ڕ ژەی سهدی ستاف که ژەمی يهکهميان وەرگرتووە لهسهرووی  90%له ههموو ههر مهکاندا ،جگه له
لهندەن که لهو دا  .86%ههموو داتاکان تاوەکو  31ی ئابی  ،2021ڤاکسين وەرگرتن ڕوماڵ دەکهن تاوەکو  29ی ئابی .2021
جياوازی ههيه له ئاستهکانی وەرگرتندا لهن وان ڕ کخراوەکانی  NHSدا ،داتای  NHSئهوە پي شان دەدات که له ن وان متمانهکانی
) NHS(trustsدا ،ڕ ژەکانی وەرگرتن جياوازن به نزيکهی  83%بۆ  97%بۆ ژەمی يهکهم ) 78%تاوەکو  94%بۆ ههردوو

ژەم( .وەرگرتنی ژەمی يهکهمی ڤاکسين له سهرووی  90%زياترە له س بهشی ترەستهکانی ) .NHS (Trustsههموو داتاکان تاوەکو 2
ی ئهيلولی  ،2021ڕوما ی وەرگرتنی ڤاکسين دەکهن تا  31ی ئابی .2021

 10واي د جهی ئهی ) ،(Wilde JAمهکميﻼن جهی ئهی ) ،(McMillan JAس روينت جهی ) (Serwint Jهتد (1999) .کاريگهری
ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا لهﻻيهن شارەزايانی چاود ری تهندروستی :تاقيکردنهوەيهکی ههڕەمهکی .جاما )908–13 :281 (JAMA
 11جهی ستۆو ) ،(J Stoweئی ت سي ر ) ،(E Tessierئ چ ژاو ) ،(H Zhaoئاڕ گای ) ،(R Guyبی مولهر-پ بهدی )B Muller-
 ،(Pebodyئ م زامبۆن ) ،(M Zambonئ ن ئاندر وس ) ،(N Andrewsئ م ڕامسهی ) ،(M Ramsayجهی لۆپ ز ب رناڵ ) J Lopez
' (Bernalکارل ککردنی ن وان سارس-کۆڤ 2-وە ئهنفلهوەنزا وە کاريگهری توشبوون به ههردوو ڤايرۆس لهسهر توندبوونی نهخۆشييهکه:
A test negative design’ International Journal of Epidemiology, 03 May 2021
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وەرگرتنی ڤاکسين لهن وان کارگوزارانی چاود ری سهرەتايی بريتيه له  87%بۆ ژەمی يهکهم به ڕە چاوکردنی جياوازييهکی گهورەی زياتر
لهسهر ئاستی ههر می ،که مهوداکهی بريتيه له  76%له ڕۆژهه تی ئينگ تهرا تاوەکو  94%له باشووری ڕۆژئاوا .ههموو داتاکان تاوەکو
 10ی ئابی  ،2021ڕوما ی وەرگرتنی ڤاکسين دەکهن تاوەکو  31ی تهمموزی .2021
ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا )(Flu
چاود ری تهندروستی
وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا )پهسيو( لهﻻی کارگوزارانی چاود ری تهندروستی بهرزبۆتهوە له  14%له وەرزی  2003 - 2002بۆ
 76.8%له سا ی ڕابردوودا .ه شتا جياوازی زۆر دەم ن له سهرتاسهری و تدا .له وەرزی  2020بۆ :2021



وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای وەرزی لهﻻيهن ترەستهکانی  (Trusts) NHSله مهودای ن وان  53%بۆ  100%بووە،
لهگهڵ بوونی ترەست ک ) (Trustکه بهڕ ژەی  100%ڤاکسينی وەرگرتووە



 59.4%ی ترەستهکانی  129) NHSله  (217ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسينيان  75%يان زياتر بووە



وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای وەرزی لهﻻيهن ڕاه نانهکانی پزيشکی گشتی و س کتهری سهربهخۆی دابينکارانی چاود ری
تهندروستی )ڕ کخراوە بههۆی هاوبهشی ج گيری و گۆڕانکارييهوە ) ،((STPsمهوداکهی بريتيه له  60.8%تا .92.6%
کۆی گشتی  32) 76.2%له  STPs (42ڕايانگهياندووە که  75%يان زياتر ڤاکسينيان وەرگرتووە



بهرزترين ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای وەرزی لهﻻيهن گروپی ستافهوە له ئينگ تهرا بهدەست هاتووە لهن وان

پهرستارانی پا وراو له ڕاه نانهکانی پزيشکی گشتيدا ،که ڕ ژەی وەرگرتنيان  84.8%بووە .کهمترين ڕ ژەی وەرگرتن 75%
بووە به پا پشتی ستافی پزيشکی
چاود ری کۆمه يهتی
 ،(Capacityوەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا لهن وان کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی له

بهگو رەی کاپاسيتی تراکهر )Tracker
ما هکانی چاود ريدا به نزيکهی  33%بووە له سا ی ڕابردوودا –  48%بۆ ئهوانهی که ڕاستهوخۆ دامهزراون وە  36%بووە بۆ ئهوانهی
لهڕ گهی ئاژانس کهوە دامهزراون – ئهمهش بهش وەيهکی بهرچاو کهمترە بهراورد به ڤاکسينی کۆڤيد .19-ئهم ژمارانه بهدەرن له حا هتی
بهرگری دژی ئهنفلهوەنزا که "نهزانراوە" ياخود "ب ونهکراوەتهوە".
پاشکۆی  Aوردەکاری زياتری ت دايه دەربارەی ئهو کردارانهی ئهنجام دەدر ن بۆ پ شخستنی وەرگرتنی ڤاکسين له س کتهری تهندروستی و
کۆمه يهتيدا له ههردوو بهرنامهی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا.
بۆچوونهکان دەربارەی مهبهستی سياسهتهکه

ئامانجی ئهم ڕاو ژکردنه بريتيه له گهڕان بهدوای بۆچوونهکان که ئايا حکومهت پ ويسته داواکارييه ياساييهکانی ئ ستا در ژبکاتهوە ياخود نا بۆ
ئهوانهی خۆبهخشن يان کاردەکهن له ما کی چاود ريدا تاوەکو ڤاکسين وەربگرن لهدژی کۆڤيد 19-له ناوچهکانی تری چاود ری و تهندروستی،
وەکو مهرج کی دامهزراندن ،وە سهرەڕای ئهمهش ،که ئايا داواکارييهکی تری ياسايی ب وبکر تهوە که پ ويست بکات ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا
وەربگير ت وەکو مهرج کی دامهزراندن ياخود نا ،ئهمهش وەکو ڕ گايهک بۆ پاراستنی کهسانی ب توانا.
سهيگ ) (SAGEئامۆژگاری ئهوە دەدات که وەرگرتنی ڤاکسين ئامراز که بۆ ڕ گري کردن له گواستنهوەی ههردوو ڤايرۆسی کۆڤيد 19-و
ئهنفلهوەنزا لهم شو نانهی که خه کانی ب توانا جۆر ک له چاود ری وەردەگرن.
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ههروەکو لهپ شوودا باسکرا ،وەرگرتنی ڤاکسين مهترسی توشبوون کهمدەکاتهوە  ،که ئهمهش خۆی له خۆيدا مهترس ی گواستنهوە کهمدەکاتهوە .تا
ژمارەيهکی زياتری ستاف ڤاکسينيان وەرگرتب ت لهدژی ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد ،19-ئهگهری پاراستنی خه کانی ب توانا زياتر دەب ت که لهژ ر
چاود ری ئهواندان ،ههروەها ستافهکه خۆشيان پار زراو دەبن ،وە هاوڕ کانيشيان پار زراو دەبن..
سهرەڕای ئهمه ،ئاست کی بهرزتری وەرگرتنی ڤاکسين ئهگهری نههاتن بههۆی نهخۆشی کهمتر دەکاتهوە لهو کاتانهی که خه کانی کهمتوانا
بهئهگهری زۆرەوە پ ويستيان به چاود ری کۆمه يهتی و تهندروستی ههيه .تاوەکو  4ی ئابی  ،2021ژمارەی نههاتنهکانی بههۆی نهخۆشی
)ت ک ای  7ڕۆژ( بريتيبووە له  72,696له ت ەستهکانی ) ،NHS (Trustsکه تيايدا نزيکهی  18,000ستاف نههاتوون بههۆکاری
پهيوەنديدار به کۆڤيد 19-لهوانه پ ويستی خۆ-داب ين .ئهمهش پيشانی دەدات که نزيکهی  5.6%ستاف نههاتوون ،ئهمهش به بهراورد به
ت ک ای  4.1%بهر له سهرهه دانی ئهنفلهوەنزا )له ئابی  .(2019له يهکهمين شهپۆلی کۆڤيد 19-له نيسانی 2020دا ،ڕ ژەی نههاتنی
ستاف گهيشته لوتکه به .12%

پرسياری  1کامه لهم انهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا
بۆ ئهو کهسانهی چاود ری بۆ تۆ دابين دەکهن ،يان چاود ری بۆ ئهندام کی خ زانهکهت ياخود هاوڕ يهکت دابين دەکهن؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








من بهڕژدی وام پ باشه که ئهوان ڤاکسين وەربگرن
من وام پ باشترە که ئهوان ڤاکسين وەربگرن
هيچ کام کيان لهﻻم گرنگ نييه
من وام پ باشترە که ئهوان ڤاکسين وەرنهگرن
من بهڕژدی وام پ باشه که ئهوان ڤاکسين وەرنهگرن
نازانم

پرسياری  2کامه لهم انهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا
که بکر ته ناچاری بۆ ئهو کهس انهی دامهزراون و چاود ری بۆ تۆ دابين دەکهن ،يان چاود ری بۆ ئهندام کی خ زانهکهت ياخود هاوڕ يهکت دابين
دەکهن؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








من بهڕژدی وام پ باشه که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری ب ت
من وام پ باشترە که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری ب ت
هيچ کام کيان لهﻻم گرنگ نييه
من وام پ باشترە که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری نهب ت
من بهڕژدی وام پ باشه که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری نهب ت
نازانم
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ئهگهر تۆ بهکاره نهری خزمهتگوزاری نيت له ئ ستادا ياخود نهخۆش نيت ،ئ مه ه شتا پ شوازی له بۆچوونی تۆ دەکهين چونکه لهوانهيه له
داهاتوودا پ ويستيت به خزمهتگوزارييهکانی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی ههب ت.
پرسياری  3کامه لهم انهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا
دەربارەی ئهو کهسانهی چاود ری بۆ تۆ دابين دەکهن؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








من بهڕژدی وام پ باشه که ئهوان ڤاکسين وەربگرن
من وام پ باشترە که ئهوان ڤاکسين وەربگرن
هيچ کام کيان لهﻻم گرنگ نييه
من وام پ باشترە که ئهوان ڤاکسين وەرنهگرن
من بهڕژدی وام پ باشه که ئهوان ڤاکسين وەرنهگرن
نازانم

پرسياری  4کامه لهم انهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا
که بکر ته ناچاری بۆ ئهو کهس انهی چاود ری بۆ تۆ دابين دەکهن؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








من بهڕژدی وام پ باشه که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری ب ت
من وام پ باشترە که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری ب ت
هيچ کام کيان لهﻻم گرنگ نييه
من وام پ باشترە که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری نهب ت
من بهڕژدی وام پ باشه که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری نهب ت
نازانم

پرسياری  5ئايا تۆ چاود ری تهندروستی و /يان چاود ری کۆمه يهتی دابين دەکهيت بۆ نهخۆش ياخود بهکاره نهرانی خزمهتگوزاری؟





به
نهخ ر
نازانم

8

ئهم پرسيارە بۆ ئهو کهسانهيه که چاود ری تهندروستی و /يان چاود ری کۆمه يهتی دابين دەکهن بۆ نهخۆش يان بهکاره نهرانی خزمهتگوزاری
پرسياری  6کامه لهم انهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و
ئهنفلهوەنزای تۆ يان هاوپيشهيهکت که چاود ری دابين دەکهن بۆ بهکاره نهرانی خزمهتگوزاری؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








من بهڕژدی وام پ باشه که ئ مه ڤاکسين وەربگرين
من وام پ باشترە کهوا ئ مه ڤاک سين وەربگرين
هيچ کام کيان لهﻻم گرنگ نييه
من وام پ باشترە کهوا ئ مه ڤاکسين وەرنهگرين
من بهڕژدی وام پ باشه که ئ مه ڤاکسين وەرنهگرين
نازانم

ئهم پرسيارە بۆ ئهو کهسانهيه که چاود ری تهندروستی و /يان چاود ری کۆمه يهتی دابين دەکهن بۆ نهخۆش يان بهکاره نهرانی خزمهتگوزاری
پرسياری  7کامه لهمانهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات دەربارەی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا
بکر ته ناچاری بۆ تۆ يان هاوپيشهيهکت که چاود ری دابين دەکهن بۆ بهکاره نهرانی خزمهتگوزاری؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








من بهڕژدی وام پ باشه که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری ب ت
من وام پ باشترە که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری ب ت
هيچ کام کيان لهﻻم گرنگ نييه
من وام پ باشترە که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری نهب ت
من بهڕژدی وام پ باشه که ڤاکسين وەرگرتن ناچاری نهب ت
نازانم

چ کهسان ک پ ويسته داواکراوب ت که ڤاکسين وەربگرن؟
بهش کی گرنگی ڕاو ژکردن بريتيه لهوەی حکومهت ئهوە ڕوونبکاتهوە که چۆن داواکاری ياسايی بۆ ڤاکسين وەرگرتن وەکو مهرج کی
دامهزراندن ج بهج دەب ت وە بهسهر ک دا.

خا ی دەستپ کی حکومهت لهڕووی بايهخدان بهمه دەکرێ ئهمه ب ت ،پهرتوکی سهوز ،بهشی  – 14aکۆڤيد – 19-سارس-کۆڤ2-
بهشی  :19ئهنفلهوەنزا – ستافی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی که پهيوەندی ڕووبهڕووی دووبارە بووەوەيان ههيه لهگهڵ نهخۆشان يان
 ،وە

بهکاره نهران وە ئهوانهی ڕاستهوخۆ ت وەگﻼون له چاود ری نهخۆش يان بهکاره نهر جا له ههردوو جۆری چاود ری سهرەتايی و چاود ری
ﻻوەکی ياخود له شو نهکانی کۆمه گهدا.
لهگهڵ ڕەچاوکردنی وە مهکانی ڕاو ژکردن ،ئاڕاستهی حکومهت به دانانی داواکارييهکان لهسهر بنچينهيهکی ياسايی ئهنجام دەدر ت لهڕ گهی
ههموارکردنهوەی ياسای  2008ی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی )چاﻻکييه ڕ کخراوەکان( ڕ ساکانی  .2014به ڕ گايهکی هاوش وەی
ڕ سای ما ی چاود ری )ياسای  2008ی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی )چاﻻکييه ڕ کخراوەکان( )ههموارکردن( )ڤايرۆسی کۆڕۆنا(
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ڕ ساک انی  ،(2021ئ مه ههوڵ دەدەين داواکارييهکه بخهينه ناو ڕ ساکانی  2014ی ئ ستا که داوا دەکات وەکو بهش کی دابينکردنی چاود ری
سهﻻمهت و چارەسهرکردن ،دابينکاران پ ويسته هه سهنگاندن بکهن بۆ مهترسی ب وبوونهوەی نهخۆشی و ڕ گری ل بکهن و ههستی پ بکهن و

کۆنت ۆ ی بکهن ،بهوانهشهوە که پهيوەنديدارن به چاود ری تهندروستی )بهشی  ،3پ وانه گرنگهکان ،ڕ سای 12).
لهژ ر ڕۆشنايی ئهم ههو ه داواکاری ڤاکسين وەرگرتن ج بهج دەب ت بهسهر ههموو ئهوانهی که دامهزراون بۆ ئهنجامدانی چارەسهرکردنی
ڕاستهوخۆ يان چاود ری کهسی وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕ کخستراوی  .CQCئهمهش د نيايی دەدات لهوەی ڕوما ی ڤاکسين خه کانی کهمتوانا
و کارگوزاران دەپار ز ت له شو نهکانی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی لهوانه ،به م سنووردار نييه ،نهخۆشخانهکان ،ڕاه نانهکانی
پزيشکی گشتی و ههروەها ما ی کهسهکان.
ئهم داواکارييه ،ئهگهر پ شکهش بکر ت ،ئهوا ج بهج دەب ت بهسهر چاﻻکييه ڕ کخستراوەکانی  ،CQCجا ئهگهر پا پشتی دارايی کرابن
لهﻻيهن کهرتی گشتی ياخود کهرتی تايبهت .ههروەها مهبهستی داواکارييهکه ئهوەيه که به يهکسانی ج بهج بب ت کات ک چاﻻکييهکی ڕ کخراو
گهيهنراوە لهڕ گهی ،بۆ نمونه ستافی ئاژانس ،ياخود به به ننامه دراوە به دابينکار کی تر.
 CQCهه دەست ت به ڕ کخستنی ئهم چاﻻکييانهی خوارەوە:
















چاود ری کهسی
شو نی نيشتهج بوون بۆ ئهو کهسانهی داوای پهرستاری يان چاود ری کهسی دەکهن
شو نی نيشتهج بوون بۆ ئهو کهسانهی داوای چا رەسهردەکهن بههۆی ب ههه ه بهکاره نانی مادەکانهوە
چارەسهرکردنی نهخۆشی ،ناڕ کی و برين

هه سهنگاندن ياخود چارەسهری پزيشکی بۆ ئهو کهسانهی بهندکراون لهژ ر ياسای تهندروستی م شکی 1983
ڕ کارەکانی نهشتهرگهری
ڕ کارەکانی دەستنيشانکردنی نهخۆشی و پشکنين
بهڕ وەبردنی دابينکردنی خو ن و کهرەسته دەره نراوەکانی-خو ن
خزمهتگوزارييهکانی گواستنهوە ،پۆل نکردن و ئامۆژگاری پزيشکی که لهدوورەوە پ شکهش دەکر ن
خزمهتگوزارييهکانی دايکايهتی و مامانی
کۆتايی ه نان به سکپ ی
خزمهتگوزارييهکانی نۆڕينگهکانی خۆﻻوازکردن
چاود ری پهرستاری
خزمهتگوزارييهکانی پﻼنی خ زانی

ئ مه بۆچوونهکانی تۆ به دڵ فراوانی وەردەگرين دەربارەی ئهوەی که ئايا ههرکهس ک دامهزراوە بۆ ئهنجامدانی چارەسهرکردنی ڕاستهو خۆ
ياخود چاود ری کهسی وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕ کخستراوی  CQCپ ويسته دەربه نر ت ياخود نا .ئهو چاﻻکييهی که لهدەرەوەی مهودا
دەب ت دەکرێ ئهوەب ت که بهرکهوتهی کهسی لهگهڵ کهس کی کهمتوانادا نهب ت ،بۆ نمونه ،پۆل نکردن و ئامۆژگاری پزيشکی لهدوورەوە دابين
بکر ت.
ئهم ههو ه ڕوما ی ئهو کهسانه دەکات که چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ ياخود چاود ری کهسی ئهنجام دەدەن .ئ مه ههروەها بايهخ دەدەين بهوەی که
ئايا ههندێ له چاﻻکييه ڕ کخستراوەکانی  CQCدابين کراون له شو نهکانی نيشتهج بوون ياخود مانهوەی نهخۆش )بۆ نمونه
خزمهتگوزارييهکانی چاکبوونهوەی دانيشتووان له مادەی هۆشبهر و خواردنهوە کحولييهکان ،پهناگهکان ،وە خزمهتگوزارييهکانی تری
تۆمارکراوی چاود ری و پا پشتی ژيان( که دەب ت ئهم داواکارييه ئهمانهش بگر تهوە .حا هتی ئهمه بهو ش وەيه دەب ت که ئهمانه تا ڕاددەيهکی باش
له سروشتدا هاوش وەن لهگهڵ م ا هکانی چاود ريدا .ئ مه ئ ستا مهرج کمان داناوە بۆ دا مهزراندن له ما هکانی چاود ريدا که ئهو خه کانهی لهو دا
کاردەکهن ياخود خۆبهخشن دەب ڤاکسين وەربگرن .ههربۆيه ،ئ مه پ شوازی له بۆچوونهکانی تۆ دەکهين دەربارەی ئهوەی که ئايا هيچ شو ن کی
دياريکراو ههيه که پ ويست ب ت ههمان کاری ت دا ئهنجام بدر ت.
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ئ مه ههروەها به ورياييهوە گرنگی دەدەين به ڕۆ ی 'پ شکهشکاری چاود ری سهرەکی' – ئهو هاوڕێ و خانهوادانهی که ڕەزامهندن لهگهڵ کهسی
تۆمارکراو ،که ناوەناوە سهردانيان دەکهن و چاود ری کهسی دابين دەکهن .مهبهستی ئ مه بريتيه له گرتنهبهری سياسهتهکه که دانراوە له وە می
ڕاو ژکردنی پ شوو دەربارەی دانانی وەرگرتنی ڤاکسين وەکو مهرج کی دامهزراندن له ما هکانی چاود ريدا وە بۆيه ئهم سياسهته در ژناکر تهوە
بۆسهر پ شکهشکارانی چاود ری سهرەکی.
ئ مه نامانهو ت ئهم سياسهته در ژبهکينهوە بهش وەيهک که هاوڕ يان و خانهوادەکانيش بگر تهوە ،ئه وانهی که سهردانی خه ک دەکهن له
شو نهکانی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی ياخود ما ی کهسی .ئ مه بهڕژدی هانی هاوڕ يان و ئهندامانی خ زان دەدەين ئهوانهی که سهردانی
شو نهکانی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی دەکهن وە ئهوانهی که شياون بۆ وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد 19-بهزووترين کات که
دەتوانن با وەريبگرن ،ههرچهندە تائهوەی که سهردانيکاران به ورياييهوە پابهندن به ئامۆژگارييهکه وەکو کۆنت ۆ کرن و ڕ گ ريکردن له
توشبوون ) (IPCله شو ن کی دياريکراودا ،ئ مه پ شنيازی در ژکردنهوەی داواکارييهکه ناکهين بۆ سهردانيکارانی خانهوادە.
سهرەڕای ئهمهش ،ئ مه پ شوازی له بۆچوونهکانت دەکهين دەربارەی ئهوەی که ئايا شارەزايانی تر ياخود خۆبهخشی تر ههن که دامهزراون،
به م چ ارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ و چاود ری کهسی ئهنجام نادەن ،که پ ويسته ج بکر نهوە له مهودای سياسهتی پ شنيازکراودا .ئهم کهسانه
کاردەکهن بۆ خزمهتگوزارييهکی ڕ کخراو ،به م چاود ری کهسی و چارەسهرکردن دابين نا کهن وەکو بهش ک له چاود ری دياريکراوی
کهسهکان .ئهمهش کۆمه هيهکی ههمهجۆری ستاف دەگر تهوە وەکو ئهوانهی که ژەمهخواردن ئامادە دەکهن و پ شکهش دەکهن ،ئهوانهی که
نهخۆشان و بهکاره نهران دەگوازنهوە لهسهر عهرەبانه و کورسی جو و )کۆ ک شهکان( ،ياخود پ شوازی و ستافی کارگ ی.
پرسياری  8کامه لهمانهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له بۆچوونی تۆ دەکات دەربارەی داواکارييهکه :ئهوانهی دامهزراون بۆ
ئهنجامدانی چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ ياخود چاود ری کهسی وەکو بهش ک له چاﻻکييهکی ڕ کخستراوی  CQCله شو نی چاود ری
تهندروستی يان چاود ری کۆمه يهتی )به ما ی کهسهکانيشهوە( ئايا پ ويسته ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزايان وەرگرتب ت؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا .ههروەها دەت وانی وە می جيا بدەيتهوە بۆ شو نهکانی
چاود ری تهندروستی و شو نهکانی چاود ری کۆمه يهتی.








پا پشتی دەکهم
کهم ک پا پشتی دەکهم
نه پا پشتی دەکهم و نه پا پشتی ناکهم
کهم ک پا پشتی ناکهم
پا پشتی ناکهم
نازانم

تکايه وردەکاری دابين بکه بۆ پا پشتيکردنی وە مهکهت.

پرسياری  9ئايا بهب وای تۆ ههند ک خه ک دامهزراون ياخود سهردانی شو نهکانی چاود ری تهندروستی يان چاود ری کۆمه يهتی دەکهن )به
ما ی کهسهکانيشهوە( که چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ ياخود چاود ری کهسی ئهنجام نادەن وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕ کخستراوی  CQCبه م
پ ويسته داخ بکر ن لهناو مهودای داواکارييهک بۆ وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا؟





به
نهخ ر
نازانم
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پرسياری  10چ خه ک ک بهب وای تۆ پ ويسته مهودای داواکارييهکه بيانگر تهوە تاوەکو ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا وەربگرن؟
)نيشانهی ڕاست لهسهر ههموو ئهوانه بدە که ج بهج دەبن(
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








کۆ ک شهکان
ستافی کارگ ی
پاککهرەوەکان
خۆبهخشهکان
هيتر )تکايه دياريبکه(
نازانم

پرسياری  11سهبارەت به ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا ،ئايا خه ک ههن که دامهزراون بۆ ئهنجامدانی چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ ياخود
چاود ری کهسی وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕ کخستراوی  CQCکه پ ويست ناکات بهش ک بن له مهودای سياسهتهکه؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.





به
نهخ ر
نازانم

تکايه وە مهکهت ڕوونبکهرەوە

پرسياری  12ئايا هيچ شو ن کی تری چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی ههيه که ههو کی هاوش وەی ما هکانی چاود ری گهوران پ وي سته
بنر ت تيايدا )ئهمهش ههموو ئهو کهسانهيه که کاردەکهن يان خۆبهخشن له ما ی چاود ريدا که پ ويسته ڤاکسينی کۆڤيد 19-وەربگرن ياخود
بهخشينيان ههب ت(؟





به
نهخ ر
هيچ ڕايهکم نييه

پرسياری  13ئهگهر وە مهکهت به يه ،تکايه شو ن له ليستی خوارەوە هه بژ رە .ئهگهر هيترە ،تکايه دياريبکه.







پهناگه
خزمهتگوزارييهکانی چارەسهرکردنی دانيشتووان بۆ مادەی هۆشبهر و خواردنهوە کحولييهکان
چاود ری زياتری تۆمارکراو و خزمهتگوزارييهکانی ژيانی پا پشتيکراو
خزمهتگوزارييهکانی ژيانی هاوبهشی تۆمارکراو
هي ت ر

12

لهخوار  18سا ی
له قۆناغی يهکهمی بهرنامهی ڤاکسينی کۆڤيد ،19-ئهوانهی تهمهنيان له خوار  16سا يدا بوو شياو نهبوو بۆيان که ڤاکسين وەربگرن ،وە
ئهوانهی که تهمهنيان له  16بۆ  17سا ی بوو تهنيا ئهو کاته شياو بوون کات ک پ وەرەکانی قۆناغی  1ی بهرنامهی گهورانيان ت دابووايه )ئهگهر
ئهوان خۆيان لهژ ر مهترسی گهورەتری دەرەنجامه ترسناکهکانی کۆڤيد 19-بوونايه ياخود ڕۆ کيان ههبووايه که مهترسی گواستنهوەيان زياتر
بکردايه بۆ خه کانی کهمتوانا ،بۆ نمونه ئهوانهی کاردەکهن له س کتهرەکانی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی و چاود ريکاران )کارکردنی به
پارە يان ب پارە(( .ئهوانهی که تهمهنيان له  16بۆ  17سا ی دايه که پ وەرەکانی قۆناغی  1ی بهرنامهی گهورانيان ت دايه ئهوا  2ژەمی
گهورانی کۆرسی ڤاکسينيان پ شکهشکراوە .مهترسی دەرەنجامه ترسناکهکانی کۆڤيد 19-بهبهه زی پهيوەنديدارە به تهمهنهوە و بۆ زۆربهری

ئهوانهی تهمهنيان له خوار  18سا يدايه دەرەنجامه ترسناکهکان زۆر بچوکن .ههروەکو داتای بهکاره نانی ڤاکسين بۆ کهسانی تهمهنی خوار 18
سا ی که ه شتا له قۆناغ کی زوودابوو له مانگی شوباتی ئهمسا دا  JCVI ،ئامۆژگاری نهکردبوو که ڤاکسين بدر ت به کهسانی تهندروست باشی
تهمهن خوار  18سا ی لهماوەی قۆناغی  2ی بهرنامهکهدا.
لهوکاتهوە ،به گهی زياتر سهريان هه داوە سهبارەت به سوود و مهت رسييهکان بۆ کهسانی تهمهن  16بۆ  17سا ی .به ڕەچاوکردنی مهترسی
دەگمهنی ههوکردنی ماسولکهی دڵ ياخود ههوکردنی بهرگی دڵ وەکو کاريگهری ﻻوەکی ڤاکسينی فايزەر ) (Pfizer-BioNTechله
گروپی تهمهنی گهنجاندا وە به تايبهتی ڕەگهزی ن رينه  JCVI ،ئامۆژگاری ب وکردۆتهوە بۆ پ شکهشکردنی ژەمی سهرەتايی بۆ ههموو
ئهوانهی به تهندروست ماونهتهوە له تهمهنی  16تا  17سا ی .کاريگهری ئهمه پ داچوونهوەی بۆ دەکر ت و ئهگهر  JCVIڕەزامهند ب ت ئهوا
ڕاسپاردەی ژەمی دووەميش دەدەن .دەربارەی ئهنفلهوەنزا JCVI ،ئامۆژگاری دەدات بهوەی که ههموو ئهوانهی تهمهنيان له  2بۆ  15ياخود
 50سا ندايه يان زياترن ڤاکسين وەربگرن وە بۆ ئهو گروپانهی که مهترسييان لهسهرە که تهمهنيان لهن وا ن  16بۆ  49سا يدايه.
بۆيه حکومهت به ورياييهوە سهيری ئهوە دەکات که ئايا ئهوانهی تهمهنيان لهن وان  16بۆ  17سا يدايه که دامهزراون بۆ ئهنجامدانی
چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ ياخود چاود ری که سی وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕ کخستراوی  ،CQCپ ويسته داخ بکر ن له داواکا رييهکه
بۆئهوەی ڤاکسينی دژی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا وەربگرن ياخود نا .ئهمهش بايهخدان به ڕ ساکانی ما ی چاود ری دەگر تهوە که ئايا
ههمواربکر نهوە ياخود نا ،که لهئ ستادا ئهوانهی تهمهنيان له خوار  18سا يدايه دەبهخشر ن ،بۆ د نيابوون له پهي ەوکردنی ڕ ەو کی تاک و
ج گير لهن و س کتهری چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی .حکومهت ب يار دەدات که چ گروپ کی تهمهن شياون بۆ وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد-
 19لهسهر بنهمای ئامۆژگاری .JCVI
پرسياری  14کام لهمانهی خوارەوە بهباشترين ش وە گوزارشت له ڕای تۆ دەکات لهسهر داواکارييهکه :ئهوانهی تهمهنيان له خوار  18سا يدايه،
که چارەسهرکردنی ڕاستهوخۆ ياخود چاود ری کهسی ئهنجام دەدەن وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕ کخستراوی ) CQCله شو ن کی چاود ری
تهندروستی يان چاود ری کۆمه يهتيدا ،به ما ی کهسهکانيشهوە( ،ئايا پ ويسته ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا وەربگرن؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا .ههروەها دەت وانی وە می جيا بدەيتهوە بۆ شو نهکانی
چاود ری تهندروستی و شو نهکانی چاود ری کۆمه يهتی.








پا پشتی دەکهم
کهم ک پا پشتی دەکهم
نه پا پشتی دەکهم و نه پا پشتی ناکهم
کهم ک پا پشتی ناکهم
پا پشتی ناکهم
نازانم

تکايه وردەکاری دابين بکه بۆ پا پشتيکردنی وە مهکهت.
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بهخشينهکان
بۆ ههند ک خه ک ئا مۆژگاری پزيشکی وايه که ڤاکسينی کۆڤيد 19-و /يان ئهنفلهوەنزا گونجاو نييه بۆيان .بۆيه ههر داواکارييهکی ياسايی
بهخشينی ت دا دەب ت لهسهر بنهمای پزيشکی که هاوتهريب دەب ت لهگهڵ پهرتوکی سهوز دەربارەی بهرگهگرتنی لهش دژی نهخۆشييه
گوازراوە کان )کۆڤيد :19-پهرتوکی سهوز ،بهشی  14a؛ ئهنفلهوەنزا :پهرتوکی سهوز ،بهشی  ( 19وە  JCVIکه ڕەنگدانهوەی ئامۆژگاری
پزيشکييه .کهسهکان دەبهخشر ن له داواکارييهکه ئهگهر ئهوان ههستيارييان ههب ت ياخود حا هت کيان ههب ت که له ليستهکانی پهرتوکی سهوزدا
ههيه )کۆڤيد :19-بهشی  ،14aﻻپهڕە 16؛ ئهنفلهوەنزا بهشی  ،19ﻻپهڕە  (17وەکو هۆکار ک که ڤاکسين وەرنهگرن ،بۆ نمونه ک اردانهوەی
پ شوەختهی ههستياری بۆ پ کهاتهيهکی ڤاکسينهکه .ههن دێ کهس لهوانهيه ههستيارييان ههب ت ياخود حا هت کيان ههب ت که پهرتوکی سهوز يان
 JCVIئامۆژگاری بکهن که ڕايهکی پزيشکی پ ۆف شناڵ بدۆزر تهوە بهوەی که ئايا ببهخشر ن ياخود نا.
لهسهر ههردوو ئاستی نيشتيمانی و ن ودەو هتی ،هيچ نيشانهيهک تا ئ ستا ديارينهکراوە سهبارەت به سهﻻمهتی که پهيوەنديدارب ت به ڤاکسينی
کۆڤيد 19-بۆ ئافرەتانی سکپ  JCVI .ئامۆژگاری خۆيان نو کردۆتهوە له بهرواری  19ی نيسان ،که ئ ستا ئهوە دياريدەکات ئهو ئافرەتانهی
سکپ ن پ ويسته ڤاکسينيان پ شکهش بکر ت لهههمان کاتدا که پ شکهشی ئافرەتانی تر دەکر ت ،لهسهر بنهمای تهمهن و گروپی مهترسی
پزيشکييان ،بهوەی که ڤاکسينی ڤايزەر ) (Pfizerو مۆد رنا ) (Modernaڤاکسينی پهسهندترن.
دەربارەی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا ،پهرتوکی سهوز )ئهنفلهوەنزا بهشی  ، 19ﻻپهڕە  (17ئهوە ڕووندەکاتهوە که ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا پ ويسته
پ شکهشی ئافرەتانی سکپ بکر ت چونکه مهترسی توشبوون به نهخۆشی ترسناک له ئهنجامی ئهنفلهوەنزا بهرزترە له ئافرەتانی سکپ دا.
سهرەڕای ئهمهش ،ژمارەيهک ل کۆ ينهوە ئهوە پيشان دەدەن که ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا لهماوەی سکپ يدا بهرگری ناکاريگهر دابين دەکات لهدژی
ئهنفلهوەنزادا بۆ ساوايان له مانگهکانی سهرەتای تهمهنی دوای لهدايکبووندا. 12,13,14,15

حکومهت بايهخ دەدات به ئاسانترين ڕ گا بۆ خه ک بۆئهوەی ڕوونی بکهنهوە که ئهوان لهڕووی پزيشکييهوە بهخشراون له ڤاکسينی کۆڤيد19-
و /يان ئهنفلهوەنزا لهسهر بنهمای ئهو ههو هی که ج بهج کراوە که پهيوەنديدارە به ما هکانی چاود ری .پرسيارەکان لهسهر ئهم بابهته له
بهشهکانی داهاتوودا دان راون' :نيگهرانييهکانی پهيوەست به ج بهج کردن'.
سياسهتهکه پ داچوونهوەی بۆ دەکر ت ئهگهر بهربهستی بهرچاو ههبن که ڕ گری بکهن له کارگوزاری شياو له وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا و/
يان کۆڤيد 19-بهڕ گهيهکی کات بۆ دانراو و ئاسان بۆ نمونه بههۆی ک شهکانی دابينکردنی ڤاکسين ياخود گۆڕانکارييهکان له ڕ نمايی پزيشکی
ن ستيمانی.

 12زەمان کهی ) ،(Zaman Kرۆی ئی ) (Roy Eئاريفين ئ س ئی ) (Arifeen SEهتد ) (2008کاريگهری بهرگهپ گرتنی دايکايهتی به
ئهنفلهوەنزا له دايکان و ساواياندا.1555-64 :N Engl J Med 359 .
 13پۆيهلينگ کهی ئهی ) ،(Poehling KAسزيﻼگی ) (Szilagyiپی گی ) ،(PGستات ) ،(Staatئ م ئهی ) (MAهتد .کاريگهری
بهرگهپ گرتنی دايکان لهسهر مانهوە له نهخۆشخانه بههۆی ئهنفلهوەنزا له ساواياندا .ئهی ئ م جهی ئۆبست ت گاين کۆڵ ) Am J Obstet
 .S141-8 [.[6 Suppl 1ئيپوب ) 23 (Epubی شوبات .حوزەيران .2011
:204 (Gynecol
 14ئيک ئهی ئهی ) ،(Eick AAئۆي کی تی ئ م ) (Uyeki TMکليمۆڤ ئهی ) (Klimov Aهتد (2010) .ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای دايکان و
کاريگهری لهسهر توشبوونی ساوايانی بچوک به ڤايرۆسی ئهنفلهوەنزا .ئارچ پ دياتر ئهدۆ س م د ):165 .(Arch Pediatr Adolesc Med
.104-11
 15ب نۆويتز ئای ) ،(Benowitz Iئيسپۆسيتۆ دی بی ) (Esposito DBگرەيسی کهی دی ) (Gracey KDهتد (2010) .ڤاکسينی
ئهنفلهوەنزا که دراوە به ئ افرەتانی سکپ ئهگهری چوونه نهخۆشخانه کهمدەکاتهوە بههۆی ئهنفلهوەنزا له مندا ه ساواکانيان .کلين توشبوون ديس
).1355- 61 :51 .(Clin Infect Dis
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پرسياری  15ئايا تۆ ڕازی ياخود ن اڕازی لهسهر ئهوەی که بهخشين له ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا تهنيا دەب لهسهر بنهمای
پ ز ي ش کی ب ت ؟
تکايه وە می جيا بدەرەوە دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا.








بهڕژدی ڕازيم
بهجۆر ک ڕازيم
نه ڕازيم و نه ناڕازيم
بهجۆر ک ناڕازيم
بهڕژدی ناڕازيم
نازانم

پرسياری  16له سهر چ بنهمايهکی تر ،ئهگهر ههب ت ،پ ويسته کهس ک ببهخشر ت لهم داواکارييه؟

نيگهرانييهکانی ئهگهری کاريگهرييهکان
کاريگهرييهکانی يهکسانی
شيکردنهوە سهرەتاييهکانی ئهرکی يهکسانی س کتهری گشتيمان ) (PSEDئهوە پيشان دەدات که دانانی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا به
مهرج بۆ کارکردن له چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی دەکرێ کاريگهری بکاته سهر ههند ک گروپی دياريکراو .شيکردنهوەکان لهسهر
بنهمای ه زی کاری  NHSو داتای ه زی کاری ڕاه نانی گشتی ب وکراونهتهوە لهﻻيهن ديجيتا ی  .16.NHSلهوکاتهی داتای ه زی کاری
بهردەست نو نهرايهتی زۆربهری )به م ههمووی نا( ئهو گروپانهی ستاف دەکات که کاريگهربوونه ،به م هيچ به گهيهک نييه پ شنيازی ئهوە
بکات که پ کهاتهی ئهو ه زی کارەی که له خوارەوەدا باسکراوە ،بهش وەيهکی بهرچاو جياوازب ت له پ کهاتهی ليستی تهواوی گروپهکانی ستافی
کاريگهربوو .وردەکاری زياتر و بايهخی زياتری کاريگهرييهکان بۆ ئهوانهی که تايبهتمهندی پار زراويان ههيه دانراوە له پاشکۆی .C
ئ مه بهپهرۆشين تا د نيابين لهوەی هيچ گروپ ک بهش وەيهکی جياواز کاريگهر نهبن بههۆی ئهم سياسهته نو يه که پ ويسته ج بهج بکر ت.
ئامانجی ئ مه بريتيه له يارمهتی پاراستنی ئهوانهی کاردەکهن و ئهوانهشی که چاود ری دەکر ن و پا پشتی دەکر ن له شو نهکانی چاود ری
تهندروستی و کۆمه يهتی ،له ئهگهری دەرەنجامه زيان بهخ شهکانی توشبوون به نهخۆشی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا.
وەرگرتنی ڤاکسين وەکو مهرجی دامهزراندن دەکرێ سوودی دياريکراوی ههب ت لهسهر کاريگهری دەرەن جامهکانی توشبوون به کۆڤيد 19-و
ئهنفلهوەنزا بۆ ههند ک گروپی ستاف که وەرگرتنی ڤاکسين ن زمترە له ئهنجامی پاراستن له دژی نهخۆشی که ئهگهر لهبهر ئهمه نهبوايه
نهياندەبوو.

16داتای سهرچاوەکانی داتای ه زی کاری  NHSب وکراوەتهوە لهڕ گهی ديجيتا ی  NHSکه ژمارەکانی مانگانه پيشان دەدات دەربارەی
نهخۆشخانهی  NHSو کارکردنی ستافی خزمهتگوزاری تهندروستی کۆمه گه ) (HCHSله ترەستهکانی ) NHS (Trustsو  CCGsله
ئينگ تهرادا )جگه له ستافی چاود ری سهرەتايی( .داتای سهرچاوەکانی داتای ه زی کاری پزيشکی گشتی ب و کراوەتهوە لهڕ گهی ديجيتا ی
 NHSدەربارەی پزيشکی گشتی ،پهرستارەکان ،چاود ری ڕاستهوخۆی نهخۆش و ئهدمين /کار کردنی ستافی نا-پزيشکی له ڕاه نانی گشتی له
ئينگ تهرادا.
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کاريگهری فراوانتر
سهرەڕای ئهمهش ،بۆ هه سهنگاندنی يهکسانی له س کتهری گشتيدا ،ئ مه به ورياييهوە دەمانهو ت بايهخ بدەين به کاريگهرييهکانی ڕيکخستنی ههر
گۆڕانک ارييهکی ياسايی .ئهمهش بريتيه له بايهخدان به سوود و ت چووە فراوانترەکانی سياسهتهکه و ههروەها ت چووەکانی بازرگانييهکان.
ئهمه زانراوە که ههند ک له ئهندامانی ستاف لهوانهيه نهيانهوێ ڤاکسين وەربگرن ،تهنانهت ئهگهر وەرگرتنی ڤاکسين گونجاو ب ت بۆيان .لهم
بارودۆخانهدا ،دەکرێ ج بهج کردنی سياسهتهکه بب ته هۆی دەرەنجامی ئهوەی که ئهوان چيتر نهتوانن کاربکهن له شو نهکانی چاود ری
تهندروستی و کۆمه يهتيدا ياخود ئهم ئهندامهی ستاف ڕۆيشتن هه بژ ر ت .ئ مه پرسيار ک لهم ڕاو ژکردنهدا دەکهين دەرب ارەی ئهگهری
کاريگهری ئاستهکانی ستاف ،بهب گو دانه ئهوەی که ئهگهر ئهندامانی ستاف ه زی کاری چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی ج به ن نهوەک
ڤاکسين وەربگرن .ئه مهش دەکرێ ک شهيهکی دياريکراوب ت له ههند ک ناوچهی ناو خۆييدا که تيايدا ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسين کهمتر ب ت ياخود
دامهزراندن زەحمهتتر ب ت.
لهماوەی کاتی ڕاو ژکردندا ،ئ مه مهبهستمانه که ڕاستهوخۆ گفتوگۆ بکهين لهگهڵ خاوەنکاران دەربارەی کاريگهری پ شبينيکراو لهسهر کهسهکان
و دەرەنجامهکانی ياسای دامهزراندن .دابينکاران پا پشتی دەکر ن بۆئهوەی ئهم کارە بهش وەيهک بهڕ وەبهرن که ناج گيری نهخاته سهر
دابينکردنی چاود رييهکی کوال تی بهرز و سهﻻمهت .ئهگهر سياسهتهکه ج بهج کرا ،ڕ نمايی کارکردن بۆ دابينکاران ب ودەکر تهوە بۆ
ڕوونکردنهوەی کاريگهرييهکانی سياسهتهکه لهسهر بهڕ وەبهران و ئهندامانی ستاف.
ئاڕاستهی ج گرەوە بۆ زيادکردنی وەرگرتنی ڤاکسين
ههروەکو له پ شودا ڕوونکرايهوە ،ئاڕاستهی ج گرەوە بريتيه له بهردەواميدان به پشتبهستن به پ وانه ناياساييهکان بۆ هاندانی وەرگرتنی ڤاکسينی
کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا .پوختهيهکی ئهو کردارانهی که ئهنجام دراون بۆ زيادکردنی وەرگرتنی ههردوو ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا له
پاشکۆی  Aدانراوە.
سوودی ئهم ئاڕاستهيه )ههو ه( بۆ دوورکهوتنهوەيه له مهترسی ئهگهری کاريگهرييهکانی ئاستهکانی ستاف و ههروەها ڕ گهدان به خه کی به
پاراستنی بژاردەی کهسييان دەربارەی وەرگرتنی ڤاکسين .ههرچهندە مهترسييهکه ئهوەيه که ئاڕاستهی لهو ش وەيه ئامانجی سياسهتهکه
بهديناه ن ت بهوەی ههموو ئهوانهی دامهزراون له دابينکردنی چاود ری ڕاستهوخۆ و چارەسهرکردندا ڤاکسينيان وەرگرتووە بۆئهوەی ئهو
خه کانه بپار زن که لهژ ر چاود ريان دان.
ئ مه پ شو ازی له بۆچوونهکانت دەکهين دەربارەی پرسيارەکانی خوارەوە که پهيوەنديدارە به ئهگهری بوونی کاريگهرييهکان پهيوەست به
يهکسانييهکان ،کاريگهرييه بهرفراوانهکانی تر و ئهو کردارە ناياساييانهی تر که دەکرێ ئهن جام بدر ن بۆ زياترکردنی ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسين
بۆ ئهو کهسانهی چاود ری و چارەسهر دابين دەکهن.

پرسياری  17ئايا گروپ کی دياريکراوی خه کی ههن ،وەکو ئهوانهی تايبهتمهندی پار زراويان ههيه ،که به دياريکراوی سوود وەردەگرن له
ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا وەکو مهرج ک بۆ دامهزراندن له چاود ری تهندروستی و چاود ری کۆمه يهتی؟





به
نهخ ر
د ني ا ني م

پرسياری  18چ گروپ کی دياريکراو بهش وەيهکی ئهر نی کاريگهريان دەکهو تهسهر وە بۆچی؟
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پرسياری  19ئايا گروپ کی دياريکراوی خه ک ههن ،وەکو ئهوانهی تايبهتمهندی پار زراويان ههيه ،که بهش وەيهکی نهر نی کاريگهريان
بکهو تهسهر به هۆی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا وەکو مهرجی دامهزراندن له چاود ری تهندروستی و چاود ری کۆمه يهتيدا؟





به
نهخ ر
د ني ا ني م

پرسياری  20چ گروپ کی دياريکراو بهش وەيهکی نهر نی کاريگهريان دەکهو تهسهر وە بۆچی؟

ئهم پرسيارانه بهتايبهتی دياريکراون بۆ ئهوانهی که له ه ی پ شهوەی کارگوزارانی چاود ری و تهندروستيدان.
پرسياری  21به بيرکردنهوە له بارودۆخهکان که تيايدا ستاف دەکهونه ژ ر باری داواکاری وەرگرتنی ڤاکسين کهچی ڤاکسينيان وەرنهگرتووە،
پ شبينيت بۆ وە مدانهوەت چييه؟






دووبارە دامهزراندنهوەی ئهو ستافهی ڤاکسينيان وەرنهگرتووە
کۆتايی ه نان به دامهزراندنی ئهو ستافهی ڤاکسينيان وەرنهگرتووە
هيتر )تکايه دياريبکه(
گونجاو نييه

پرسياری  22ئايا تۆ نيگهرانيت ههيه دەربارەی کاريگهری سياسهتی داواکاری ڤاکسين لهسهر توانای ڕ کخراوەکهت بۆ گهياندنی
خزمهتگوزارييه سهﻻمهتهکان؟





به
نهخ ر
نازانم
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پرسياری  23کام لهمانهی خوارەوە نيگهرانين که تۆ ههته دەرب ارەی کاريگهری سياسهتی داواکاری وەرگرتنی ڤاکسين له ڕ کخراوەکهتدا؟
)نيشانه لهسهر ههموو ئهوانه بدە که ج بهج دەبن(













ههند ک له ستاف لهوانهيه ڤاکسين ڕەتبکهنهوە و کا ری ئ ستايان بهج به ن
ههند ک له ستاف لهوانهيه لهدژی سياسهتهکه کارەکهيان بهج به ن ،ئهگهر ئهمه ناکۆک ب ت لهگهڵ بيروباوەڕی کهسييان
ستافی ماوە لهسهر کار لهوانهيه ب زاربن له داواکارييهکه ،که ئهمهش گيانی کارکردنيان ﻻواز دەکات
لهوانهيه ستاف ههوڵ بدەن ئالنگاری خاوەنکار بکهن له دادگادا
دابينکردنی ستافی ڕا ه نراوی ج گرەوەی بهردەست
ت چووی دابينکردنی ستافی ماوە-کورت
ت چووی دامهزراندنی ستافی ههميشهيی نوێ
ئهو کاتهی پ ويسته بۆ دامهزراندنی ستافی ههميشهيی نوێ
ئهو کاتهی پ ويسته بۆ ڕاه نانی ئهندامانی نو ی ستاف
هيتر )تکايه دياری بکه(
نازانم

پرس ا ری  24ت ا خ م ند م ودای ئ گ ری ار گ ری داب








ک

کاريگهری توند
کاريگهری گهورە
کاريگهری مامناوەند
کاريگهری بچوک
کاريگهری ﻻوەکی
نازانم

پرسياری  25بهبڕاوی تۆ ،ئهگهر ههب ت ،چ شت ک دەتوان کاريگهری نهر نی سياسهتی داواکاری ڤاک سين کهمبکاتهوە لهسهر ه زی کاری
چاود ری تهندروستی و چاود ری کۆمه يهتی؟ )نيشانه لهسهر ههموو ئهوانه بدە که ج بهج دەبن(








ئاسانی دەست گهيشتن به ڤاکسين
دەست گهيشتن به زانياری نو بووەوە
پا پشتی پا هوانانی ڤاکسينی ناوخۆيی
نازانم
ه چيان
هيتر )تکايه دياری بکه(
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پرسياری  26کامه لهمانهی خوارەوە ،ئهگهر ههب ت ،بهبڕوای تۆ ڕ کخراوەکهت دەتوان سوودی ل وەربگر ت وەکو دەرەنجامی سياسهتی
داواکاری ڤاکسين؟ )نيشانه لهسهر ههموو ئهوانه بدە که ج بهج دەبن(













کهمکردنهوەی ڕ ژەی مردن و نهخۆشکهوتنی بهکاره نهر و نهخۆش
ڕ گريکردن له ب وبوونهوەی نهخۆشی
کهمکردنهوەی ئاستی نههاتنی ستاف بههۆی نهخۆشيهوە
کهمکردنهوەی ژمارەی خۆ-داب اندنی ستاف دوای بوونی بهرکهوته لهگهڵ کهس ک که پشکنينی کۆڤيد 19-ی ئهر نی بووە
گلدانهوەی ت چوو به کهمکردنهوەی ستافی ئاژانس يان هه گيراو که پ ويسته بۆ ڕوما کردنی نههاتنی ستاف بههۆی نهخۆشييهوە
پاراستنی کات لهڕ گهی پ ويستی دانانی ستافی کهمتر بۆ ڕوما کردنی نههاتنی ستاف بههۆی نهخۆشييهوە
کهمکردنهوەی د هڕاوک ی ستاف دەربارەی توشبوون به نهخۆشی کۆڤيد 19-و /يان گواستنهوەی بۆ هاوڕ يان ياخود خ زان و خانهوادە
کهمکردنهوەی د هڕاوک ی خانهوادە و هاوڕ يان دەربارەی ئهوانهی چاود ری دەکر ن
هيچيان
هيتر )تکايه دياری بکه(
نازانم

پرس ا ری  27ت ا خ م ند م ودای ئ گ ری سووده ان داب








ک

سوودی گهل ک زۆرە
سوودی زۆرە
سوودی مامناوەندە
سوودی کهمه
سوودی ﻻوەکييه
نازانم

پرسياری  28بهبڕوای تۆ سياسهتی داواکاری ڤاکسين دەکرێ هيچ ملمﻼن يهک درووست بکات لهگهڵ داواکاری تری ياسايی که پ ويسته
دابينکارانی چاود ری تهندروستی و چاود ری کۆمه يهتی ج بهج ی بکهن؟






به
نهخ ر
نازانم
گونجاو نييه

پرسياری 29

تکايه وردەکاری زياتر دابين بکه لهسهر داواکارييه يا ساييهکانی تر که سياسهتی داواکاری ڤاکسين وەرگرتن دەکرێ دژ ب ت

لهگه يدا.

19

پرس ا ری  30س یرکرد ئ و ستاف ی تۆ ت ک ل س رهتادا دوودڵ بوون ل وهرگرت ڤا س  ،کردار و
وهرگرت ڤا س ؟
تۆ ئ نجامت دان ک بووه ۆی ئ وهی ئ و ستاف ڕازی ب

ن اوه ار گ ره ان

بوون ک

نيگهرانييهکانی پهيوەست به ج بهج کردن
بۆ مهبهستهکانی ئهم بهشه – که سی تۆمارکراو که پهيوەنديدارە به چاﻻکييهکی ڕ کخستراو بريتيه له دابينکاری خزمهتگوزاری ياخود
بهڕ وەبهری تۆمارکراو ،که کهس ک دانراوە لهﻻيهن دابينکارەوە بۆ بهڕ وەبردنی چاﻻکی ڕ کخستراو لهبری ئهو ،لهو کاتهی که دابينکار
ناتوان ههموو-ڕۆژێ خۆی بهرپرس ب ت و ئامادە ب ت له چاﻻکييه ڕ کخستراوەکان .وەکو کهس کی تۆمارکراو ،بهڕ وەبهری تۆمارکراو
بهرپرسيارييهتی ياسايی ههيه دەربارەی ئهم پۆست و پايهيه.
به ڕەچاوکردنی بۆچوونهکان که بهدەستهاتوون له دەرەنجامی ئهم ڕاو ژکردنهدا ،ئاڕاستهی حکومهت به دانانی داواکارييهکانی ڤاکسين وەرگرتن
لهسهر بنهمايهکی ياسايی دەب ت لهڕ گهی ههموارکردنهوەی ياسای چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی ) 2008چاﻻکييه ڕ کخستراوەکان(
ڕ ساک انی .2014
ههموارکردنی هاوش وە داواکارييهکه وەکو بهش کی نوێ دادەن ت له پ وانه سهرەکييهکان له بهشی  3ی ڕ ساکاندا ،بهئهگهری زۆرەوە له ڕ سای
) 12که مامه ه دەکات لهگهڵ چاود ری سهﻻمهت و چارەسهرکردن( وەکو تهواوکاری ڕ سای ) ،12(2)(hکه داوا دەکات دابينکاران وەکو
بهش کی دابينکردنی چاود ری سهﻻمهت و چارەسه رکردن پ ويسته هه سهنگاندن بکهن بۆ مهترسی و ڕ گريکردن و ههستپ کردن و
کۆنت ۆ کردنی ب وبوونهوەی نهخۆشييهکان ،بهوانهشهوە که پهيوەندييان ههيه به چاود ری تهندروستی .ههروەها ياسای ڕاه نان )کارپ کردن(
دەربارەی ڕ گريکردن له نهخۆشی و کۆنت ۆ کردنی و ڕ نمايی پهيوەست پ يهوە نوێ دەکر نهوە .ئهم ياسايه دەرچووە لهﻻيهن وەزيری دەرەوە
لهژ ر ڕۆشنايی بهشی  21ی ياسای چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی  2008که تيايدا دابينکاران پ ويسته ڕەچاوی بکهن لهکاتی ج بهج
کردنی پابهندييهکانيان به ڕ سای  12ی ڕ ساکان .ههموارەکانی ڕەشنووسی ياسای بهکاره نان ب وکراوەتهوە هاوشان لهگهڵ ئهم ڕاو ژکردنه
)سهيری پاشکۆی  Bبکه( .ئ مه پ شوازی له بپچوونهکانت دەکهين لهسهر ئهمه لهڕ گهی وە مدانهوەی پرسي ارەکانی خوارەوە.
لهژ ر ئهم ئ اڕاستهيهدا ،بهرپرسيارييهتی کهسی تۆمارکراوی ) CQCکه ئهميش دابينکاری خز مهتگوزاری ياخود بهڕ وەبهری تۆمارکراوە( بۆ
پشکنينی به گهی ئهوانهی دامهزراون بۆ ئهنجامدانی چارەسهرکردنی ڕاستهخۆ ياخود چاود ری کهسی وەکو بهش ک له چاﻻکی ڕيکخستراوی
 CQCڤاکسينيان وەرگرتووە ،ياخود لهڕووی پزيشکييهوە بهخشراون له وەرگرتنی ڤاکسين .ئهمهش مانای ئهوەيه که کارگوزاران پ ويسته
به گه دابين بکهن بۆ کهسی تۆمارکراو لهسهر ئهوەی که ڤاکسينيان وەرگرتووە.
حکومهت به ورياييهوە بايهخ دەدات به باشترين ڕ گه بۆ خه ک بۆئهوەی بيسهلم نن بۆ کهسی تۆمارکراو که ڤاکسينيان وەرگرتووە .ئهمهش
دەکر ت بريتی ب ت ،بۆ نمونه ،پيشاندانی حا هتی وەرگرتنی ڤاکسين لهس هر بهرنامهی )ئهپی( مۆبايل ياخود به ڕ گهی نا-ديجيتا ی )ب وانامهی
سهر کاغهز( .ئهو وانانهی که ف ری بووين له ج بهج کردنی ڕ ساکانی ما ی چاود ری کۆڤيد 19-يارمهتيدەر دەب ت له ئاگادارکردنهوەی
ج بهج کردنهکه له شو نهکانی تری چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی.
ههروەها حکومهت بايهخ دەدات به ماوەی مۆ هتی گونجاو بهرلهوەی ڕ سا نو يهکان بکهونه بواری ج بهج کردنهوە.
ئهمه چاوەڕوانی ئ مهيه که کهسی تۆمارکراو تۆمار کی ڤاکسين وەرگرتنهکان دەپار ز ت وەکو بهش ک له دامهزراندنی ساتف ياخود تۆمارەکانی
تهندروستی پيشهيی.
ئ مه مهبهستمان نييه که وەرگرتنی ڤاکسين بکهينه مهرجی دامهزراندن له س کتهری ناڕ کخراودا .لهگهڵ ئهوەشدا ،گرنگه که ئاستی بهرزی
ڤاکسين وەرگرتن بهديبه نر ت لهن وان ئهوانهی که کاردەکهن بۆ ئهم خزمهتگوزارييانه ،چونکه ژمارەيهکی بهرچاوی ئهوانهی چاود ری
وەردەگرن مهترسی گهورەتری دەرەنجامه توندەکانی نهخۆشی توشبوون به کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزايان لهسهر دەب ت .ئ مه لهبهر ئهمه پ شوازی
دەکهين له بۆچوونه کانت دەربارەی ئهوەی که حکومهت چۆن دەتوان هانی وەرگرتنی ڤاکسين بدات له س کتهری ناڕ کخراودا.
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له حا هت کدا ئهگهر حکومهت پهي ەوی ئهم سياسهتهی کرد دوای ڕاو ژکردن ،ئهوا ئ مه کاردەکهين لهگهڵ هاوبهشانماندا لهڕ گهی س کتهری
چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی بۆ گهشهپ دان به ڕ نمايی ک ارکردن بۆ ئاسانکاری له ج بهج کردندا.

برەوپ دەرەکان و ژەمه ت که هکان
ڕ ساک انی پهيوەست به ڤاکسين وەرگرتن وەکو مهرج کی دامهزراندن له ما هکانی چاود ريدا داوا دەکات که ههموو ئهوانهی دامهزراون له
ما کی چاود ريدا دەب کۆ رس کی تهواو ڤاکسينی کۆڤيد 19-يان وەرگرتب ت ههروەکو له دياريکراوە لهﻻيهن مۆ هتی  ،MHRAتهنيا ئهگهر
بهخشرابن .لهکاتی دانانی ئهم ڕ سايانهدا ،کۆرس کی تهواو ژەمی برەوپ دانی ت دانهبوو ،چونکه لهو کاتهدا  JCVIئامۆژگاری دەربارەی
برەوپ دەری ڤاکسينی کۆڤيد 19-ی دابين نهکردبوو .ئامۆژگاری کاتی ليژنهی هاوبهشی ن ودەو هتی ) (JCVIدەربارەی ڤاکسينهکانی
برەوپ دەری کۆڤيد 19-ئهوەيه که ههر بهرنامهيهکی برەوپ دەری چاوەڕوانکراو دەب له مانگی ئهيلولی  2021دەست پ بکات ئهميش
بهمهبهستی دەستخستنی زۆرترين پاراستن بۆ کهسانی کهمتوانا له کۆڤيد 19-ی مهترسيدار بهرله هاتنی وەرزی زستان .ئامۆژگاری کۆتايی
 JCVIلهسهر ههر بهرنامهيهکی برەوپ دان لهم زوانه دەردەچ ت .دوابهدوای ئهم ئامۆژگارييه ،حکومهت بايهخ دەدات به ت کهڵ کردنی ههر
ژەم کی پرەوپ دان ،سهرەڕای خشتهی ژەمه سهرەکييهکان ،ئهمهش له چوارچ وەی داواکاری کۆرس کی تهواودا.
حکومهت ههروەها بايهخ دەدات بهوەی که ئايا ڕ ساکانی ما ی چاود ری ههمواربکاتهوە بهگو رەی پ ويست بۆ د نيابوون له پهي ەوکردنی
ئاڕاستهيهکی ج گير لهڕ گهی س کتهری چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی پهيوەنديدار به ژم ارە و جۆری ڤاکسينی داواکراو .ههر ب يار کی
کۆتايی دەگهڕ تهوە بۆ ئامۆژگاری .JCVI
داواکارييهکانی پهيوەست به ما هکانی چاود ری له ئ ستادا خه ک وەکو ڤاکسين وەرگيراو ناناس ن ت لهکات کدا ئهوان ڤاکسينی ژەمی ت که ی کۆڤيد-
 19يان وەرگرتووە ياخود کات ک ئهوان کۆرس کی تهواوی ڤاکسينی ڕەزامهندی لهسه ردراوی نا-ميهرا ) (MHRAيان وەرگرتووە.
حکومهت بهورياييهوە سهيری ئهوە دەکات که ئايا ژەمی ت کهڵ ،وە چ ش وەيهکی ژەمی ت کهڵ پ ويسته دابنر ت له داواکارييهکانی داهاتوودا
ياخود نا ،به ئامۆژگاری تهندروستی گشتی پهيوەنديداريشهوە .حکومهت ههروەها به ورياييهوە دەڕوان ته ئهوەی که ئايا ئهو ڤاکسينانهی که
ڕ کخراون ياخود له دەرەوەدا وەرگيراون پ ويسته بخر نه ناو داواکارييهکانی داهاتوو ياخود نا ،به ئامۆژگاری تهندروستی گشتی
پهيوەنديداريشهوە.
ڕۆ ی ليژ نهی کوال تی چاود ری
لهژ ر ڕۆشنايی ئهو ئاڕاستهيهی که له سهرەوەدا دانراوە ،ئهوا ڕۆ ی CQCيه که چاود ری و کرداری ج بهج کردن ئهنجام بدات له حا هته
گونجاوەکاندا.
لهکاتی تۆمارکردن و پشکنيندا ،کهسی تۆمارکراو دەب به گه دابين بکات که ئهوانهی دامهزراون بۆ ئهنجامدانی چاﻻکی ڕ کخستراو ڤاکسينی
پشت استکراوەی-ميهرا )(MHRAی کۆڤيد ١٩-و ئهنفلهوەنزايان وەرگرتووە.
له حا هتی پابهندنهبوون به ياساکان CQC ،هه دەست به پهي ەوکردنی ئاڕاستهيهک لهسهربنهمای-مهترسی و گونجاو بۆ ج بهج کردن ،به

سهيرکردنی ههموو به گهکان که ناس نراون ،وە ئايا بهرژەوەندی گشتی بهديهاتووە ياخود نا هاوشان لهگهڵ سياسهتی ج بهج کردنCQC .
ه زی ج بهج کردنی شارستانی ههيه و له مهترسيدارترين حا هتهکاندا ،پابهندبوونی تاوانبارييهتی لهدژی دابينکار ياخود بهڕ وەبهری تۆمارکراو
دەکرێ گونجاو ب ت.
بژاردەکانی ج بهج کردنی شارستانی بهردەستب ت بۆ  CQCلهوانه دەرک ردنی :ت بينی ئاگادارکردنهوە ،دەرکردنی ت بينی پ شنياز ياخود ب يار
بۆ سهپاندن ،گۆڕين ياخود ﻻبردنی مهرجهکانی تۆمارکردن ،دەرکردنی ت بينی پ شنياز ياخود ب يار بۆ ڕاگرتن يان هه وەشاندنهوەی تۆمارکردن،
پ شکهشکردنی داواکاری به دادگا بۆ هه وەشاندنهوەی خ راو يهکسهری تۆمارکردن کات ک مهترسييهکی بهرچاو ههب ت لهسهر ژيان،
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تهندروستی ياخود خۆشگوزەرانی کهس ک ،وە دەرکردنی ت بينی لهناکاوی ب يار بۆ ڕاگرتن يان گۆڕينی مهرجهکانی تۆمارکردن کات ک
مهترسی ههب ت لهسهر ئازاردانی کهس ک.
ڕ سای  12داواکارييهک دەسهپ ن ت بهسهر دابينکاران و بهڕ وەبهرانی تۆمارکراو بۆ دابينکردنی چاود ری سهﻻمهت و چارەسهرکردن.
ئهمهش داواکارييهک دەگر تهوە بۆ دابينکاران و بهڕ وەبهرانی تۆمارکراو بۆ هه سهنگاندنی مهترسی و ڕ گريکردن و ههستپ کردن و

کۆنت ۆ کردنی "ب وبوونهوەی نهخۆشييهکان ،بهوانهشهوە که پهيوەنديدارن به چاود ری تهندروستی" .ئهمهش تهواو دەکر ت به ياسای IPC
که لهﻻيهن وەزيری دەرەوە دەرکراوە لهژ ر ڕۆشنايی بهشی  21ی ياسای چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی  .2008کات ک پ ش لکردنی
ڕ سای  12دەب تههۆی زيان ک که دەکرێ خۆی ل ﻻبدر ت ياخود مهترسييهکی بهرچاوی زيان ک که دەکرێ خۆی ل ﻻبدر ت بۆ
بهکاره نهر کی خزمهتگوزاری ،ئهوا دابينکار يان بهڕ وەبهری تۆمارکراو دەکرێ تاوانبار ب ت به ئهنجامدانی تاوان ک ،وە  CQCلهوە
دەکۆ تهوە که ئايا کرداری ج بهج کردنی تاوان ئهنجام بدات ياخود نا .بهرزترين ڕ ژەی سزا بريتيه له  £2,000پاوەند ياخود  ،£4,000که
ئهميش پهيوەسته به تاوانهکه که ئهنجامدراوە لهﻻيهن بهڕ وەبهری تۆمارکراو يان دابينکار يهک لهدوای يهک .ئهمه بهرگرييه بۆ کهسی
تۆمارکراو که بيسهلم ن ت ههموو ههنگاوە گونجاوەکانی ناوە وە ههموو ههو کی داوە بۆ ڕ گريکردن له پ ش لکردنی ڕ ساکان.

ئهم پرسيارەی خوارەوە تايبهتمهندە بۆ ئهو کهسانهی که خزمهتگوزاری تهندروستی و چاود ری دەگهيهنن به نهخۆشان و بهکاره نهرانی
خزمهتگوزاری.
پرسياری  31چۆنت پ باشترە که پيشانی بدەيت که ڤاکسينی ههردوو ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد 19-ت وەرگرتووە ياخود تۆ بهخشراوی له
وەرگرتنی ڤاکسين؟






بهرنامهی )ئهپی( مۆبايل
ڕوونکردنهوەی-خودی نووسراو
نازانم
هيتر )تکايه دياری بکه(

ئهم پرسيارە تايبهته بهو کارگوزارانهی که کاری بهڕ وەبردن ئهنجام دەدەن له ه ی پ شهوەی چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتی چونکه ئ مه
دەمانهو ت لهوە ت بگهين که بهڕ وەبهران چۆن مامه ه دەکهن لهگهڵ ئهو ستافهی که ڤاکسينی وەرنهگرتووە.
پرسياری  32ئهو خه کانهی که تۆ داياندەمهزر نيت دەب بتوانن ئهوە پيشان بدەن که ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد 19-يان وەرگرتووە ياخود
بهخشراون له وەرگرتنی ڤاکسين .چ ڕ گهيهکت ﻻ باشترە که ئهوان بههۆيهوە ئهو کارە بکهن؟






بهرنامهی )ئهپی( مۆبايل
ڕوونکردنهوەی-خودی نووسراو
نازانم
هيتر )تکايه دياری بکه(

پرسياری  33حکومهت دەتوان چی بکات بۆ هاندانی ئهوانهی کاردەکهن له ڕۆ ه ناڕ کخراوەکان بۆ وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد ١٩-و
ئهنفلهوەنزا؟
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پرسياری  34ئ مه پ شوازی له ههر کۆم نت ک دەکهين که تۆ ههته دەربارەی پاشکۆی  – Bزيادکراوە پ شنيازکراوەکان بۆ ياسای بهکاره نان –

پ وانهی 10

پرسياری  35ئ مه پ شوازی له ههر کۆم نت کی تر دەکهين که تۆ ههته دەربارەی ئهم ڕاو ژکردنه.
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پاشکۆی A
حکومهت چی کردووە بۆ هاندانی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-له چاود ری تهندروستی و کۆمه يهتيدا
له بهرواری  13ی شوباتی  ،2021ئ مه هه ساين به ب وکردنهوەی پﻼنی گهياندنی ڤاکسينهکانی کۆڤيد ، 19-بهريتانی به دانانی بهرنامهيهکی
گرنگی کارکردن بۆ هاندانی وەرگرتنی ڤاکسين ،لهوانه کردارەکانی باشترکردنی بهدەست گهيشتن و وە مدانهوەی نيگهرانييهکانی ئهوانهی که
لهوانهيه دوودڵ بووب تن له وەرگرتنی ڤاکسينهکه.
چاود ری کۆمه يهتی
ئ مه بهرنامهيهکی ک اری ئامان جدار دەگهيهنين بۆ پشتگيری پ دانی ڤاکسين لهن وان ئهندامانی گرووپی چاود ری کۆمه يهتی .لهپ ناو درەستکردنی
متمانه له ڤاکسينی ن وان گرووپهکه ،ئ مه بهرنامهيهکی فراوان و پ گفتووگۆمان ناردووە که ئهمانه لهخۆ دەگر ت:



ئامرازەکانی گفتووگۆی بهکاره نهرا ن )پۆستهر ،ڤيديۆ ،ناميلکه ،و بابهته سوودبهخشهکانی تۆڕە کۆمه يهتييهکان( له چهندين کهنا ی
ههمهجۆر ب وکراوەتهوە.



کهمپين کی ڕيکﻼمکردن بۆ بهئامانجگرتنی کارمهندانی چاود ری کۆمه يهتی لهگهڵ ڕيکﻼمی ديجيتا ی بۆ بهرههمه نانی د نيايی ڤاکسينکه
و پا پشتی تۆماکردنی له خزمهتگوزاری تۆماکردنی ن ودەو هتی.



کۆمه ه ئامراز کی بهکارهاتوو )پرسيار و وە م ،ڕ پيشاندەر و ئامرازەکانی پهيوەندی(



پهيوەندييه ئهر نييهکان به بهکاره نانی کهسانی کاريگهر ،پ شهوا و کارگوزارانی ما هکانی چاود ری که پ شووتر ڤاکسينيان وەرگرتووە بۆ
بهرزکردنهوەی باوەڕبهخۆبوون و ڕاگرتنی زانيارييه هه هکان



لهگهڵ زمانه جياوازەکان و کۆبوونهوەی گرووپه باوەڕ جياوازەکان بگونج که ڕايانگهياندووە حهزدەکهن به کۆمهڵ دروستکردنی
زانياری دەربارەی ڤاکسينکه.



سيمينار بۆ کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی ،ئهوانه دەگر تهوە که شارەزايانی دەرمانخانهکان وە می پرسي ار و ڕاوبۆچوويهکانی
کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی دەگر تهوە دەربارەی ڤاکسينکه.

ئ مه بهردەوام دەبين لهکارکردن له نزيکهوە لهگهڵ هاوبهش و هاوکارەکانمان بۆ ناساندن و بهرەوپ شبردنی کردارەکان له ئاستی ناوخۆ ،ههر می
و ن ودەو هتی بۆ زياد کردنی وەرگرتنی ڤاکسين له ن وان ئهندامه پ گهيشتووەکانی گرووپی چاود ری کۆمه يهتی.
چاود ری تهندروستی
خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی پشتی به ستراتيژيهکی پهيوەنديدار بهستووە به زانياری ،گو گرتنی ڕاستهوخۆ بۆ پرسيارەکان و
بۆچوونهکانی کارگوزارانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی ،وە بهئامانجگرتنی پهيوەندی به ڕەوشت کی پشتگيريانه بۆ د نياکردنهوەی
ههموو ئهندامهکانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی دەتوانن ب يار کی ئاگادارکراوە بدەن بۆ وەرگرتنی ڤاکسينکه .ههنگاوی تايبهت
گيراوەتهبهر بۆ بهرزکردنهوەی وەرگرتنی ڤاکسين ئهمانه دەگر تهوە:



بهکاره نانی پهيامبهری متمانهپ کراو بۆ ناردنی زانياری و پيشاندانی بيرۆکهکان:



ناردنی ‘Town halls

 ’virtualله پ شکهشکارەکان بهبهکاره نانی سهرۆکی دەرمانخانه ناوخۆييهکان ،سهرۆکی گرووپی

تۆڕی ئينتهرن ت ،و نو نهری ئاينی بۆ پيشاندانی بيرۆکهکان
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کۆبوونهوەی ڕيخراو و کردنی پرسيارە باوەکان بۆ بهڕ وبهرانی سهرچاوە مرۆييهکان بۆ ﻻبردنی ترس و پشتگيريکردنی
ت گهيشتن له بهکاره نانی ڤاکسينکه له  100پلهی پهستان ،دووبارە پ شکهشکردنهوەی متمانه بهناو و تدا



بهڕ وبهری خه کی ) (CPOگرووپی بهر وبهری تو ژە رەکان ،گرووپه بازرگانييهکان ،نو نهری جهستهيی پهيامهکان – لهگهڵ
کارکردنی ها وبهشی لهگهڵ ئهنداماندا بۆ بهرەوپ شبردنی وەرگرتنی ڤاکسينکه.



بهڕ وبهری خه کی ) (CPOکارمهند و کارگوزارەکان ئاماژە بۆ گرووپ و نو نهرەکانی کهسانی متمانهپ کراو و ڕ خراوەکان
دەکات که زيات ر له  185,000کارمهندی خزمهتگوزاری دابين دەکهن.



بهڕ وبهری خه کی ) (CPOگرووپی سهرۆکی ف رخواز ،بهباوەڕ وە ڕوحيانهکان زياتر له  %90باوەڕی خزمهتگوزاری
تهندروستی ن ودەو هتی پ کدەه نن ،نو نهرانی ڕ خراوەکه زياتر له  200,000ستاف دادەمهزر نن



گرووپی موس مان و ئهفريقيهکانی کاريبيان – گرووپهکانی زياتر له  30ئاين ،کۆمه گا ،چارەسهر و سهرۆکی ئهکاديمی کاريگهرن

ئهو سهرۆکانه لهن وانياندا  100سيميناريان ئهنجامداوە لهگهڵ گهيشتن به ژمارە  100,000گرووپهکه ئهندامايهتی 3
گهورەترين کهنا ی موس مانان ،گهورەترين نو نهری چاود ری تهندروستی جهستهيی موس مانان و گهورەترين نو نهری جهستهيی
و تی سۆماڵ لهخۆدەگر ت



 5ستافی فراوانی پرسي ار و و می لهندەن تيشک دەخهنه سهر زۆر بوون و دووگيان بوون ڤيديۆ دروستکراوەکان ترس ناه ت له
دکتۆری لهدايکبوون و پ شهوايهتی نۆرينگهکان دەکات لهسهر وەرگرتنی ڤاکسين و زۆربوون.



گفتووگۆ ي ارمهتيدەرەکان:



بهڕ وبهری خه کی ) )CPOپهيامی بۆ ههموو سهرکردە متمانهپ کراوەکان و سهرۆکی سهرچاوە مرۆييهکان نارد داوای ل يان
کرد د نيابنهوە که ههموو ستافی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی پشتگيريهکی  1به  1گفتووگۆيان ههبوو لهگهڵ
بهڕ وبهر کدا )يان کهسی متمانه( بۆ دياريکردنی بۆچوونه تايبهتهکانيان بۆ وەرگرتنی ڤاکسين ئهمه بهند بوو لهسهر ف ربوون له
چاود ری بن چينهيی که پيشانيدابوو ڕاگهياندنی گفتووگۆی  1به  1کاريگهر بوو بۆ گهڕاندنهوەی ڕەتکردنهوەی سهرەتايی ڤاکسينکه
لهﻻيهن  %70ئهوانه بهژداری گفتووگۆکهيان کردبوو وەرگرتنی ڤاکسين زيادی کردبوو لهههموو ههر مهکان وە ههند ک له
ههر مهکان بهڕ ژەی زياتر له  %10زيادی کرد



ههنگاوە ت بينيکراوەکان له متمانهپ کراوەکان ئهمانه دەگر تهوە له لهندەن:



بهڕوونی ديارە “Champions

 ”Vaccineله ههر متمانهيهکدا – پاراستنی کات بۆ پيشاندانی دياربوونی پشتگيری

ڤاکسينکه و بب ته خا کی پهيوەندی بۆ ئهوانهی که بيرۆکهيان ههبووە له ڕ خراوەکهيان



د نيايی نۆرينگهکان خا ی گرينگی ناردنی – دەنگ کی تهندروستی متمانهپ کراوە زۆرجار گرينگه بۆ گۆڕينی ستاف له شو ن کی
دوود ی له ب وابهخۆبوون ف ربوونی ئ مه له چاود ری بنچينهيی ئهوە پيشان دەدات که ههبوونی گفتووگۆی  1به 1لهگهڵ پزيشکی
نۆرينگه دەتوان ت دوود ی بگۆڕ ت بۆ قبو کردن له  %70کهيسهکاندا



کاتبهسهر بردن – باش دەرکهوتنی متمانهدەرەکان لهگهڵ کهمتر باش دەرکهوتنی متمانهدەرەکان بۆ ب وکردنهوەی باشترين ڕاه نان
و ف ربوونی ست راتيژيهکانی ڤاکسين.



بهکاره نانی سهرکردە باوەڕيهکان – متمانهدەرەکان بهردەوام دەبن له کۆبوونهوە لهگهڵ سهرکردە باوەڕيهکانيان له کهمپينی
بهکاره نانی ڤاکسين ئهمه به تايبهتی سهرکهوتووبوو له ماوەی مانگی ڕەمهزاندا ،که ههل کی ب هاوتای پ شکهشکرد بۆ بهکاره نانی
متمانهی ئيمامهکان بۆ يارمهتيدانی پشتگيريکردنی ڤاکسينکه به بهکاره نانی بۆچوونه ن ودەو هتيهکانمان بۆ مانگی ڕەمهزان
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کاته ج گيرکراوەکان و گهشتن به گرينگيهکانی ڤاکسينکه – گرينگيهکانی ڤاکسينکه که دەدر ته ستافی شهوان و ئهوانهی دەواميان
درەنگه پهيامناردن بهردەوام دەب ت بۆ ستافهکه بۆ پيشاندانی ناسنامهيان له شو نه گۆڕاوەکانی ڤاکسينکه ،وەکو دەرمانخانهکان ،بۆ
وەرگرتنی ڤاکسينکهيان له کات و شو نی گونجاودا



بهکاره نانی ستافی ئهليکترۆنی – ڕ خراوی پشتگيريکهر و ڕ کخستنی ڕەش پ ستهکان ،هی ژنهکان و کارە ئهليکترۆنيه
ل کچووەکان ،وە هاندانی ستافی گو گران



بۆنه گرينگهکانی ) (QAله زاوز دا – بهئامادەبوونی کۆمه ک ئهندامی ستافی لهندەن ،ههلی بهرزکردنهوەی ئاستی پرسيار و
بۆچوونهکان پ شکهش بهژداربوان کرد بۆ کاريگهری ڤاکسينکه لهسهر زاوزێ کردن لهن وان ئهندامه ن ر و م يهکانی ستافهکه

حکومهت چی کردووە بۆ هاندانی وەرگرتنی ڤاکسين
کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی

بۆ د نيابوون لهوەی ههموو کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی توانای گهيشتنيان ههيه به ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا ،حکومهت ههموو سا ک
ئۆفهری تهواوکهری ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا لهر گهری خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی دابهش دەکات بۆ د نيابوونی ههموو کارگوزارە
پ گهيشتووەکانی چاود ری کۆمه يهتی که ناتوانن بگهن به ڤاکسينهکه له شو نی کارکردنيان دەتوانن ڤاکسينی خۆڕايی وەربگرن له پزيشکی
گشتی يان دەرمانخانه .له وە رزی  2020بۆ  2021حکومهت ئۆفهر کی  %100پ شکهشی ههموو کارگوزارە پ گهيشتووەکانی چاود ری
کۆمه يهتی کرد به کهمتر له  7ڕۆژ پﻼنی تهندروستيان ههبوو .ههنگاوەکانی تر که حکومهت گرتيه بهر بۆ زيادکردنی وەرگرتنی ڤاکسين
ئهمانه دەگر تهوە:



ﻻبردنی بهربهستهکانی بۆ وەرگرتنی ڤاکسين ،بۆ نموونه ،داواکردنی ناسنامه



بهتواناکردنی پزيشکهکانی دەرمانخانهکان بۆ پ دانی ڤاک سين به کارمهندە پ گهيشتووەکانی چاود ری کۆمه يهتی له شو نی کارکردنيان ،بهو
مانايهی کارمهندانی چاود ری کۆمه يهتی پ وستی نهکردب ت کات بهفي ۆ بدەن بۆ گهشتکردن و وەرگرتنی ڤاکسينکهيان



ئامرازەکانی گفتووگۆی بهکاره نهرانی دروستکراو )پۆستهر ،ڤيديۆ ،ناميلکه ،و بابهته سوودبهخشهکانی تۆڕە کۆمه يهتيهکان(
ب وکراوەتهوە له بهرنامهی چاود ريدا ،ههوا ی حهفتانه ،چاود ری کۆمه يهتی پ گهيشتوو وە کهنا هکانی چاود ری کۆمه يهتی و
تهندروستی



کهمپين کی ڕيکﻼمکردن بهئا مانجگرتنی کارمهندانی چاود ری کۆمه يهتی لهگهڵ ڕيکﻼمی ديجيتا ی بۆ بهرههمه نانی د نيايی ڤاکسينکه



ئاسانکاری چاود ری تهندروستی )پهرستارە تۆمارکراوەکان دەگر تهوە( بۆ پ دانی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا بۆ ستافهکه وەکو بهش کی
خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی يان پﻼنی تهندروستی دەسه تی ناوخۆيی

کارگوزارانی چاود ری تهندروستی
له سا ی  2011چهندين کرداری بهرەوپ شبردن ههبوون که کات ک دژی ڕ ژەی وەرگرتنی ڤاکسين بهکارهاتووە ،کاريگهری ئهر نی پيشانداوە:

 له سا ی  2011بۆ  2012وەکو بهش کی بهرنامهکه بۆ گونجان لهگهڵ ڕ ژە کهمی ڤاکسين وەرگرتن ،کهمپين کی ‘fighter
ن ردراوە لهﻻيهن خاوەنکارانی  ،NHSدابينکرابوو لهﻻيهن بهشی تهندروستی )ئ ستا  (DHSCبۆ هاندانی ئاستی بهرزتری وەرگرتنی
،’flu
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ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا لهﻻيهن کارگوزارانی چاود ری تهندروستی .له سا ی  2019بۆ  2020بهرپرسيار کی گۆڕا له  PHEو
 NHSEIبۆ ناردنی کهمپينه فرۆشياريهکه



له سا ی  2013بۆ  %75 DHSC 2014خواستهکانی و داواکاريهکانی دانا بۆ پﻼنی کوال تی و گۆڕانکاری )(CQUIN
ئامادەکرابوو



له سا ی  2018بۆ  2019فۆڕمی ‘ ’opt-outدەبوو تهواو بکر ت لهﻻيهن ستافهکهوە



له سا ی  2019بۆ  NHSEI 2020سيستهم کی ‘ ’buddyingبهستنهوەی دەرکهوتنی بهرز و نزمی متمانهدەرەکانی ناساند



سهرچاوە تايبهتهکان بۆ بهژداريکردن لهگهڵ گو گرە جياوازەکان



پهيام ک لهﻻيهن خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی  NHSئينگ تهڕا پزيشکه پ شکهوتووەکان بۆ متمانهکردنی سهرۆکهکان بۆ
پهستانی گرينگی پ دانی ڤاکسين به ستافهکه و هاندانی ستافهکه بۆ وەرگرتنی



کۆکراوەی کهيسه ل کۆ دراوەکان بۆ ڤاکسينی وەرگرتنی کارمهندی چاود ری تهندروستی ،باشترين ڕاه نانی ب وکراوە و کليلهکانی
ف ربوون له متمانه لهگهڵ ڤاکسين وەرگرتنی بهرز



پهيامهکانی کهمپينی کليلی جهستهيی لهڕ گهی کورته ههواڵ ،تۆڕە کۆمه يهتيهکان و کهنا ه سهربهخۆکان

وەکو زيادکردن ک بۆ ئهم کردارانه ،وەرگرتنی ڤاکسينی کارمهندانی چاود ری تهندروستی بهورياييهوە چاود ريکرابوو لهﻻيهن خزمهتگوزاری
تهندروستی ن ودەو هتی  NHSئينگ تهڕا و چاوپ کهوتنی ڕ خراوی ياسايی ههبوون لهگهڵ ناوچهکان بۆ پ داچوونهوە بۆ بهرەوپ شچوون لهن وان
متمانهکان و شو نه دياريکراوەکانی بيرۆکهکه
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پاشکۆی  – Bزيادکردن کی پ شکهوتوو بۆ ياسای کارپ کردن – پ وانهی 10
دابينکارانی چاﻻکييه ڕ کخراوەکان
دابينکارە تۆمارکراوەکانی چاﻻکييه ڕ کخراوەکان  17دەب ت د نيابکهنهوە ئهوان پاراستن و پﻼنيان ههيه له شو نهکهيان لهگهڵ ڕەچاوکردنی کۆڤيد-
 19و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا وەکو ئهمه:
ئهوانهی دامهزراون بۆ ئهنجامدانی چارەسهری ڕاستهوخۆ يان چاود ری کهسی وەکو بهش ک له هه گرتنی چاﻻکی ياسايی  CQCدەب ت به گه
پ شکهش بکهن بۆ کهسی تۆمارکراو ،پيشاندانی ئهوەی ژەمه دەرمانی داواکراوی  MHRAڤاکسينی کۆڤيد 19-و ڤاکسينی ئهنفلهوەنزايان
وەرگرتووە له ماوەيهکی تايبهتدا ،مهگهر :ئهو دامهزراوانه بتوانن به گه پ شکهش بکهن که هۆکاری پزيشکی ههيه که بۆچی پ ويست ناکات
ڤاکسين وەربگرن لهﻻيهن ههر دەسه ت کی کۆڤيد 19-يان ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا ،له ه ی کت بی سهوزدا لهسهر کووتان دژی نهخۆشيه
گو زراوەکان
بۆ ئهو دامهزراوانه که ناتوانن ڤاکسين وەربگرن بههۆکاری پزيشکی ،بهڕ وبهرە تۆمارکراوەکان )يان کهسی هاوش وە( مهترسی ب ياردانيان
تهواو کردب ت و کرداری گونجاويان گرتب ته بهر بۆ کهمکردنهوەی مهترسيهکه
دابينکارە تۆمارکراوەکه دەب ت بۆ پيشاندان بهردەست ب ت که:



تۆمار ک ههيه تۆ چهسپاندنی ئهوەی به گهی ڕاگهيهندراو پ شکهشکراوە ئهم تۆمارە دەپار زر ت به نه نی لهﻻيهن بهڕ وبهری
تۆماکراو )يان کهسی هاوش وە( هاوتا لهگهڵ ياسای پاراستنی داتا 2018





مافی وەرگرتنی ڤاکسينکه بۆ ئهو دامهزراوانه بهش وەيهکی ياسايی پ داچوونهوەی بۆکراوە بهپ ی ياسای 12
پشتگيری و پهروەردەی شياو ههيه بۆ ئهو دامهزراوانه له بهشی پهيوەنديدار به ڤاکسينهکهوە
ئهو دامهزراوانه پشتگيری گونجاويا ن بۆ دابين کراوە بۆ دەست گهيشتن به ڤاکسين

پاشکۆی C
کاريگهرييهکانی يهکسانی:
ئهرکی بهشی يهکسانی گشتی سهرەتاييمان ) (PSEDشيکهرەوە ئهو دروست کردنه پيشان دەدات ڤاکسينکانی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا لهباری
کارکردن له تهندروستی و چاود ری کۆمه يهتی دەکر ت کاريگهری بهرچاوی ههب ت لهسهر گرووپهکان.
ه زی کاری چاود ری تهندروستی
شيکهرەوەی پشتبهستوو به کارگوزاری خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی و زانياری کارگوزاری ڕاه نانی گشتی دەرکرا لهﻻيهن ديجيتا ی
خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی .18لهکات کدا زانياری کارگوزارەکان بهردەسته ئهوە پيشان دەدات زۆربهی )به م ههمووی نا(

 17دابينکارە تۆمارکراوەکانی چاﻻکييه ڕ کخراوەکان پهيوەست به دابينکردنی شو نی نيشتهج بوون بۆ ئهو کهسانهی که داوای پهرستار و
چاود ری کهسی دەکهن له ما ی چاود ريدا ناب ت ئاماژە بۆ ئهم بهشهی ياساکه بکهن که پهيوەندی بهداواکارييهکانی ڕەچاوکردنی ڤاکسينی کۆڤيد-
 19ههيه وەکو دابينکارە تۆمارکراوەکان دەب ت لهجياتی ئاماژە بۆ بهشی ياساکه بکهن که بهتايبهتی ڕ کدەکهو ت لهگهڵ داواکارييهکانی لهناوياندا
ههيه بهڕەچاوکردنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-له ما هکانی چاود ريدا
 18داتای ه زی کاری  NHSسهرچاوەکانی زانياری ب وکراوەتهوە لهﻻيهن خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی ديجيتا ی پيشاندانی مانگانهی
ئهندامهکانی نهخۆشخانهی  NHSو خزمهتگوزاری کۆمه گای تهندروستی ) (HCHSستافی کارکردن له خزمهتگوزاری کۆمه گای
تهندروستی متمانه و  CCGsله ئينگ تهڕا )جگه له ستافی چاود ری بنچينهيی( داتای ه زی کاری پزيشکی گشتی سهرچاوەکانی زانياری
ب وکراوەتهوە لهﻻيهن ديجيتا ی  NHSدەربارەی پزيشکه گشتيهکان ،پهرستارەکان ،چاود ری ڕاستهوخۆی نهخۆش و بهڕ وبهر و ستافی
کارکردنی ناپزيشکی له شو نه گشتيهکانی ئينگ تهڕا.
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گرووپهکانی ستافه کاريگهرەکان ،هيچ به گهيهک نيه بۆ پ شنيازی پ کهاتهکانی کارگوزاری سهرچاوەکانی خوارەوە ،جياوازيهکان بهگرينگی بۆ
پ کهاتهی ليسته تهواوەکهی گرووپهکانی ستافه کاريگهرەکان.
ڕەگهز

ژنان زياتر له  %75و NHS %80
 2021زانياريهکانی ئۆفيسی ئاماری ن ودەو هتی ) (ONSپيشانيدا که کۆڤيد19-
)ههرچهندە به گهکانيتر پيشانی دەدات ڕەتکردنهوەی ڤاکسينکه له پياوان کهمترە( .ژنان لهوانهيه ڕووبهڕوی بهربهستی زياتر ببنهوە بۆ گهيشتن
و

کارگوزاری ڕاه نهری گشتی پ کدەه نن يهک لهدوای يهک .مانگی ئايار بۆ مانگی حوزەيرانی
دوو د ی ڤاکسينکه يهکسانه بۆ ژن و پياو )له (%4

به ڤاکسينهکه )بۆ نموونه بهرپرسيار تی زياتر هه دەگرن که لهوانهيه کاريگهری ههب ت لهسهر توانايان بۆ گهشتکردن بۆ سهنتهری ڤاکسينکه(
ڕەچاوکردن دەکر ت بۆ کاريگهرترين ڕ گای بار خراپی گهيشتن به ک شه دەب ت ئهم پاراستنه ج بهج بکر ت.
ئاڕاستهی ڕەگهزی
نزيکهی  %70کارمهندانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی ههستيان بۆ ڕەگهزی بهرامبهر ههيه %1 ،ههستيان بۆ ههردوو ڕەگهز
ههيه و  %2هاوڕەگهز خوازن ) %18ستافهکه ڕەگهزخوازی خۆيان دەرناخهن( .ئهم ڕ ژانه بهگشتی بهنهگۆڕی دەمين نهوە له گرووپهکانی
ستافه تاکه کهسيهکان )جگه له ئۆتۆمب لی فرياگوزاری و ستافی پشتگيری ئۆتۆمب لی فرياگوزاری که ڕ ژەی ئهوانهی ههستيان بۆ ههردوو ڕەگهز
ههيه و ئهوانهی هاوڕەگهز خوازن بهبهرچاوی بهرزترە( .هيچ زانياريهک نيه لهسهر وردی دوود ی وەرگرتنی ڤاکسينکه لهﻻيهن ئاڕاستهکانی
ڕەگهزەوە .بهڕەچاوکردنی ئهوەی که تاکهکان داوايان ل نهکراوە ڕ کخستنی خواستی ڕەگهزيان دەرخهن بۆ شارەزايانی چاود ری تهندروستی،
ئهوە دەب ت بهرەنگاريهک بۆ دياريکردنی کاريگهری ئهم پاراستنه بۆ ئهو گرووپانه ،ئهگهر ج بهج کرا.
گۆڕينی ڕەگهز
ئ مه زانياری ژمارەی ڕەگهز گۆڕاوەکان يان ڕەگهزە نهچهسپيوەکانمان نيه له کارمهندانی چاود ری تهندروستی .ههروەها هيچ به گهيهک نيه که
ئهم گرووپی ئهزموونانه ئاست کی بهرزتری دوود ی وەرگرتنی ڤاکسينکهيان ههب ت .ههرچۆن ک ب ت ڕاپۆرت ههيه که خه کی لهگهڵ ئهم
تايبهندمهنديه پار زراوانه ڕووبهڕووی ههند ک ک شه بوونهتهوە کات ک چاود ری تهندروستی وەردەگرن که ڕ گرب ت لهبهردەم خه کی
ڕەگهزگۆڕاو له وەرگرتنی چارەسهری تهندروستی .وەکو ئهنجام ک ،لهوانهيه کهمتر حهزبکهن تۆماربکر ن لهگهڵ پزيشک کی گشتی ،يان
کهمتر حهز به گفتووگۆيهک بکهن بانگيان بکات بۆ وەرگرتنی ڤاکسينکه .پﻼنه کرداريهکانی  LGBTج بهج کردنهکانی حکومهت د نيايی
دەدات که ک شهی وەکو گهيشتن به چاود ری تهندروستی و تهندروستی گشتی بهرەوپ ش دەچ ت بۆ ئهم گرووپه .ج بهج کردنی پاراستن د نيايی
دەدات که ڤاکسينکان ئاسانن بۆ بهدەسته نان )بۆ نموونه بهڕ وەبردنی شو نی کارەکان( .ههرچۆن ک ب ت ،بههۆی کهمی زانياری بهردەست ،ئهوە
دەب ته بهرەنگاريهک بۆ دياريکردنی کاريگهری پاراستن لهسهر گرووپهکه.
کهمئهندامی
ستافی کهمئهندام نزيکهی  4%پ کد نن له کارگوزارانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی )ههرچهندە  10%باری کهمئهنداميهکهيان
دەرناخهن ).ئهو ستافهی کهمئهندامن که بهش وەيهکی پزيشکيانه ئامۆژگاری کراون دژی ڤاکسينکه دەبهخشر ن لهم سياسهته .ئهم پﻼنه
ههرچۆن ک ب ت ،کاريگهريهکی ئهر نی ههيه لهسهر دوورکهوتنهوەی ستافه کهمئهندامهکه ئهگهر ژمارەيهکی زياتريان ڤاکسينيان وەرگرتب ت و
بۆيه زيادکردن پاراستنيان پ شکهشکراوە .ههند ک ستافی کهمئهندام لهوانهيه دووچاری ک شه ببنهوە له لهوانهيه وايان ل بکات کهمتر پ ويست
بکات ڤاکسينکه وەربگرن تا ئهم پﻼنه ج بهج بکر ت ،بۆ نموونه ،کهمی زانياری له پﻼن کی ئاساندا يان قورسی له گهشت کردن بۆ
سهنتهرەکانی ڤاکسين .ڕەچاوکردن دەدر ت به چاﻻکترين ڕ گای زاوز کردن توشی ک شه دەب ت ،ئهمانه دەگر تهوە د نيابوون لهوەی که ههموو
ڕ نيشاندەرەکان و زانياريهکان بهڕاستی بهئامادەيی بهردەستن له پﻼنی ههمهجۆردا.
تهمهن

لهن وان کارگوزارانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی ،پاراستنی ئهوانهی لهن وان سا نی  25بۆ  35 ،34بۆ  44و  45بۆ 54
بهنزيکهيی  25%بۆ ڕ ژەی ههر تهمهن ک .نزيکی  6%ستافهکه تهميانيان لهخوار  ،25و  2%تهمهنيان  65يان زياترە .ئۆتۆمب لی
فرياکهوتن و ستافی پشتگيری دەيانهو ت نو نهری کهسانی ﻻويان زياتر ههب ت ،به م کهسانی بهتهمهن زياتر نو نهری دەکر ن له ئهرکهکانی
سيستهمهی پشتگيری خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی .ئهگهر ج بهج کرا ،ئهم سياسهته کاريگهری سوودبهخشی دەب ت لهسهر ستافه
بهتهمهنهکه ،دراوە که زيادبوونی تهمهن هۆکار کی ترسناکه بۆ زيادبوونی دەرئهنجامی توشبوون .زانياريه تازەکانی  ONSپيشانی دەدات که
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دوود ی وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-له دانيشتووە گشتيهکان له کهسانی ﻻودا بهرزترە  9% -له تهمهنی  18بۆ  ،21و  10%له تهمهنی
 22بۆ  25بهبهراورد به دانيشتوانی گشتی  .4%ئهمه دەکر ت بههۆی ئهوە ب ت وا ههست بکهن لهژ ر مهترسيهکهی کهمتری مردندان يان
ناڕەحهتی دەرئهنجامی توشبوون .ئهم پﻼنه ج بهج بکر ت يان نا ،بۆ هاندانی وەرگرتنی ڤاکسينهکه لهﻻيهن کهسانی ﻻوەوە ،حکومهت بهردەوام
دەب ت له دەرخستنی سوودە گرينگهکانی ڤاکسينکه بۆ هاوڕێ و نهخۆش وخ زانهکان جگه له سوودە کهسيهکان.
ئاين يان باوەڕ
ئاينی مهسيحی بهرب وترين ئاينی باوەڕيه له ن و کارگوزارانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی )له  ،(43%پاشان ب باوەڕەکان د ن
) ،(12%ههروەها زۆربهی بير و باوەڕەکانی تر تۆمارکراوە .زانياريه تازەکانی  ONSپيشانی دەدات که دوود ی وەرگرتنی ڤاکسينی
 COVID-19له دانيشتووە گشتيهکان له کهسانی پ گهيشتوو بهرزتربوو له موس مانان ) (15%يان ئهوانی تر ) (11%له ئاينهکهيان،
کات ک بهراوردی دەکهيت به کهسانی پ گهيشتووی ئاينی مهسيحی ) (3%دەب ت  .هيچ جياوازيهکهی گيرنگ و بهرچاو نيه کات ک بهراوردی
گرووپه ئايينيهکان دەکهين .ژمارەيهک له خه کی لهوانهيه جياواز بن بۆ وەرگرتنی ڤاکسينکه بههۆی بير و ڕايهکی تايبهتهوە ،ئاينی بن يان ئاينی
نهبن .ئهگهر ئهم پﻼنه ج بهج کرا ،ئهو کهسانهی ئهو بير و باوەڕانهيان ههيه لهوانهيه واههست بکهن زۆريان ل کراوە بۆ وەرگرتنی ڤاکسينکه که
نايانهو ت ،يان به ڕەتکردنهوەی وەرگرتنی ڤاکسينکه نهتوانن د نيابن له داواکاريه ياساييهکه که لهوانهيه بب ته هۆی لهدەستدانی کارەکانيان.
حکومهت ههنگاوی گرتۆتهبهر و بهردەوام دەب ت له گرتنه بهری ههنگاوەکان د نيايی بهژداری گرووپه ئاينيهکان .سهيری پاشکۆی  Aدەربارەی
ئهوەی که حکومهت کردوويهتی بۆ زيادکردنی وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا و کۆڤيد 19-له گرووپه جياوازەکان.
سکپ ی و منا بوون
ئهگهر کارگوزاری چاود ری تهندروستی ئافرەت بوو ،دەرکهوتنی سکپ ی و دايکايهتی لهناو کارمهندان زياترە له دانيشتوانی گشتی .کهسانی
سکپ ئ ستا ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای وەرزيان پ دەدر ت )سهيری بهشی 'بهخشينهکان' بکه( .ههروەک لهسهرەتای گفتووگۆکه دانراوە ,له مانگی
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 JCVIئامۆژگاريهکهيان نو کردەوە بۆ ڤاکسينی ماوەی سکپ ی بۆ ڕاگهياندنی ئهوەی که کهسانی دووگيان دەب ت ڤاکسينی

کۆڤيد 19-وەربگرن له ههمان کاتی کهسانی ههمان تهمهن يان مهترسی گرووپی .لهکات کدا ڤاکسين هاندراوە بۆ وەرگرتن لهکاتی شيردان

بهمناڵ ،وەرگرتنی ڤاکسين لهکاتی دووگيانی پ شنيارنهکراوە .وەکو دەرئهنجام ک ،ستافی دووگيان و شيردەرەکانی چاود ری تهندروستی
لهوانهيه کهمتر حهزبکهن به وەرگرتنی ڤاکسين دژی کۆڤيد .19 -ههرچۆن ک ب ت له مانگی تهمموزی  ،2021سهرۆکی بهشی
لهدايکوبوون بۆ ئينگ تهڕا گفتووگۆی ژنانی دووگيانی کرد بۆ وەرگرتنی ڤاکسين وە کۆل ژی ڕۆيا ی لهدايکوون و کۆل ژی ڕۆيا ی دووگيانی و

زانستی نهخۆشی ژنان ههردووکيان پ شنياری ڤاکسينی کۆڤيد 19-کرد وەکو باشترين بهرگری بۆ ژنانی دووگيان دژی توشبوونی توند.
هاوسهرگيری و پهيوەندی شارستانی
له ئ ستادا ،هيچ به گهيهکمان نيه بۆ پيشاندانی ئهوەی دانانی ڤاکسينی کۆڤيد 19-و ئهنفلهوەنزا له بار کی کاريگهردا کاريگهری زياتر يان
کهمتری دەب ت بهپشتبهستن به هاوسهرگيری يان پهيوەنديهکان.
ڕەگهز

گرووپه کهمينه نهتهوەيهکان ئهژمار دەکر ن بۆ زياتر له  20%کارگوزارانی خزمهتگوزاری تهندروستی ن ودەو هتی وە زياتر له 15%
بۆ کارگوزارانی ڕاه نانی گشتی .به گه ههيه له بهرنامهکانی سهرەتای ڤاکسينهکه ،که گرووپه کهمينه نهتهوەيهکان
لهوانهيه زياتر دوود ی ڤاکسينکه بن بهگشتيتر  ،,بۆ نموونه ،ڤاکسينی ئهنفلهوەنزای وەرزی و نهخۆشی نيمهکاکهڵ..
ههرچهندە ئهم خواسته لهسهرەتای پهتاکهدا ت بينيکرا ،دوود ی ڤاکسينهکه کهم بۆيهوە )ههرچهندە بهتهواوی ب ونهبۆتهوە( لهناو دانيشتواندا.
شيکهرەوە تازەترەکان لهﻻيهن ئۆفيسی ئاماری ن ودەو هتی )مانگی ئايار بۆ حوزەيرانی  (2021پيشانی دەدات که ڕەش پ ست يان ڕەش پ سته
بهريتانيه پ گهيشتووەکان زۆترين ڕ ژەی دوود يان ههيه ) (18%بهبهراورد به پ گهيشتووەکانی سپی پ ستهکان ) .4) %تو ژينهوەيهکی تر
پيشانی دەدات که هه کشانی ڤاکسينکه – ههرچهندە بهرزە ) (72.9%کهمتر بوو له ڕەش پ ستهکان ،و بهرزتربوو له گرووپه ئاينيهکانی ئاسيا،
کات ک بهراوردی سپی پ ستهکانی دەکهين )ڕ خراوە بۆ تهمهن لهگهڵ بهخشينی ڤاکسينکه(.
هۆکارەکان کاريگهريان ههيه لهسهر وەرگرتنی ڤاکسينکه کۆڤيد 19-و ک شهی کهمی متمانه و ب وابهخۆبوون له کاريگهری ڤاکسين و
سهﻻمهتی دەگر تهوە ،بهربهست و ئابووری کۆمه يهتی دەگر تهوە.
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حکومهت دوو ڕ گای بهکاره ناوە بۆ هاندانی وەرگرتنی ڤاکسينکه له نهتهوە کهمينهکان .سهيری پاشکۆی  Aبکه دەربارەی ئهوەی که حکومهت

کردوويهتی بۆ زيادکردنی وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفله وەنزا و کۆڤيد19-

له گرووپه جياوازەکان .وەکو زيادکردن ک بۆ کردارە ئهنجامدراوەکان،

کردارە بهسوودەکان ئهمانهش دەگرنهوە )به م سنووردار نهکراوە( يهکهم کارکردن لهگهڵ کهسانی شارەزا بۆ ئهنجامدانی کۆمه ک کۆبوونهوە
بۆ شارەزايانی چاود ری تهنردوستی کهمينه نهتهوەيهکان ،ئاينهکان و سهرکردەکانی کۆمه گا بۆ کارکردن وەکو کهسه پله با کان له کۆمه گاکان،
دووەم بهرەوپ شچوونی پاک چهکان لهگهڵ دەنگه متمانهپ کراوەکان لهن وان شارەزايانی چاود ری تهندروستی نهتهوە کهمينهکان و کهسه
بهناوبانگهکان که ڕۆ ی گرينگيان ههيه له ههله مديای و ديجيتا هکان.
به گهکانی ئ ستا پ شنيار دەکات که کهسهکانی گروپهکانی کهمينهکانی نهتهوەکان ترسيان بهرزبۆتهوە له مردن بههۆی کۆڤيد . 19-ڕەش
پ ستهکانی ئهفريقا و ڕەش پ ستهکانی کاريبيان دەردەکهو ت گهورەترين ترسيان لهسهرە .له ئينگ تهرا ،وا دەردەکهو ت نايهکسانی تهندروستی
ناسراوە بۆ کاريگهری خستنهسهر گرووپهکانی نهتهوە کهمينهکان ،لهوانهيه مهترسی گواستنهوە و مردن زياد بکات بۆ کۆڤيد . 19-ڕەش
پ ستهکان ،ئاسياييهکان و گرووپهکانی نهتهوە کهمينهکان بهوە ناس ندراون که بهکهمی ڤاکسين وەردەگرن .بۆيه ،دانانی ڤاکسينی کۆڤيد19 -وەکو
مهرج کی دامهزراندن وادەردەکهو ت کاريگهری بهسوودی ههب ت بۆ دەرئهنجامهکانی ههوکردنی کۆڤيد 19-له ههند ک ستافی گرووپهکان بۆ
پاراستن دژە ڤايرۆس به ڤاکسين ،کهلهوانهيه بهپ چهوانهوە وەريان نهگرتب ت.
ههر وەکو دانراوە له سهرەتای گفتووگۆکه  ,کارگوزارانی چاود ری تهندروستی له ترس کی زياتری توشبوونن به ههوکردنی ئهنفلهوەنزا له
دانيشتوانی گشتی.به گه ههيه که پ شنيار دەکات که لهو کهسانهی ديارينهکراون بۆ ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا )ئهوە چيتر دەستهواژەيهکی پزيشکی نيه(،
ڕ ژەی ئهنفلهوەنزا لهناو ڕەش پ شتهکان ،باشووری ئاسيا و گرووپه تيکه کراوەکان بهرزبۆتهوە بهبهراورد به گرووپه سپی پ ستهکهی بهريتانيا.
بهرزبوونهوەی پهيوەنديداری نهخۆشی و نهچوون بۆ شو نی کار ڕ ژەی توشبوون بهرزبۆتهوە پ شنيار دەکات که وەرگرتنی ڤاکسينی ئهنفلهوەنزا
کاريگهری بهسوودی دەب ت لهسهر دەرئهنجامی نهخۆشی ئهنفلهوەنزا لهن وان ستافی نهتهوە کهمينهکان.

ه زی کاری چاود ری کۆمه يهتی
ڕەگهز
ژمارەی ژنان زياترە له پياوان له کارمهن دانی چاود ری کۆمه يهتی .کار گوزارە پ گهويشتووەکانی چاود ری کۆمه يهتی له سا ی  2019بۆ
 2020پ کهاتووە له  82%کارگوزاری ئافرەت و  18%پياو .وەکو دەرئهنجام ک ژنان زياتر کاريگهر دەبن له پياوان به داواکاری
وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد 19-له ما هکانی چاود ريدا .ژنان لهوانهيه توشی بهربهستی زياتر ببنهوە بۆ گهشتن به ڤاکسينکه )بۆ نموونه
بهرپرسيار کی زياتر هه دەگرن لهوانهيه کاريگهری ههب ت لهسهر توانايان بۆ

گهيشتن به سهنتهری ڤاکسينکه( .ڕەچاوکردن دەدر ت به

چاﻻکترين ڕ گای کاريگهر که دەب ته هۆی ک شه ئهم سياسهته دەب ت ج بهج بکر ت .کاريگهری ڤاکسينهکه وەکو مهرج کی دامهزراندنی ستاف
بۆ کارکردن له بهشی چاود ری کۆمه يهتی پ گهيشتوو دەتوان ت بب ته مهترسی له ژناندا لهکاتی کارکردن و لهدەستدانی کارەکهيان.
ئاڕاسته ڕەگهزييهکان
هيچ به گهيهک بهردەست نيه لهسهر شيکاری کارمهنه پ گهيشتووەکانی چاود ری کۆمه يهتی بهڕەچاو کردنی ڕ کخستنی ڕەگهزی) .بۆ بينينی
بهشی 'ر کخستنی ڕەگهزی' بۆ کارگوزارانی چاود ری تهندروستی بۆ ڕەچاوکردنی فراوانتر بۆ ئهم گرووپه(
گۆڕينی ڕەگهز
ئ مه زانياريمان نيه لهسهر ژمارەی ڕەگهز گۆڕەکان يان ڕەگهزە نهچهسپاوەکان له کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی) .بۆ بينينی بهشی ئهرکی
جياوازی ڕەگهزی بۆ کارگوزارانی چاود ری تهندروستی بۆ ڕەچاوکردنی فراوانتر بۆ ئهم گرووپه(.
کهمئهندامی

بهپ ی شارەزايهکان بۆ ڕاپۆرتی چاود ری پشت بهستوو به ه زی پ وانهيی ) 18% ,(LFSله دانيشتوانی ئينگ تهرا کهمئهندامن LFS
ڕايدەگهيهن ت که  22%کر کارانی دامهزراوەکانی چاود ری کۆمه يهتی کهمئهندامن بهپ ی سهرچاوەی بهڕ وبهری جياکردنهوەی کهمئهندامی
 .(DDA) 1995به م شارەزايی بۆ زانياری چاود ری ) (ASC-WDSکه کاربهدەستان ڕايانگهياندووە پيشانی دەدات  2%کهم ئهندامی
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لهن وان ک ارمهندان ههيه ئهوە تهنها کهمئهندامهکانی  LFSدەگر تهوە .ههرچهندە ئ مه زانياريمان کهمه لهسهر ژمارەی ستافهکه که کهمئهندامی
ڕ گرييان ل دەکات له وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد ،19-ئهم سياسهته کاريگهريهکی ئهر نی دەب ت لهسهريان ئهگهر ژمارەيهکی زياتريان ڤاکسينی
وەرگرتب ت و بۆيه ههند ک پاراستنيان پ شکهش کردووە.
تهمهن
شارەزايان بۆ زانياری چاود ری پ شنيار دەکهن که ڕ ژەی تهمهنی کر کار کی پ گهيشتووی چاود ری کۆمه يهتی  44سا ه  9% -تهمهنيان
سا ن .ئ مه پ مانوايه که نزيکی  15%کارگوزارانی پ گهيشتووی

خوار  25سا نه 65% ،تهمهنيان له  25بۆ  54سا نه و 55 27%
چاود ری کۆمه يهتی پ کهاتوون له ژنانی خوار  30سا ن .ئهم گرووپه لهوانهيه بهتايبهتی دوود ی وەرگرتنی ڤاکسينيان ههب ت و ئهم سياسهته
دەکر ت کاريگهری لهسهری ههب ت بهش وەيهکی گرينگ.
بۆ هاندانی خۆبهخشانی وەرگرتنی ڤاکسين له کهسانی ﻻودا ،وە بۆ کهمکردنهوەی کاريگهريه نهر نيهکا ن ،گفتووگۆکان بۆ چاود ری کۆمه يهتی
پ گهيشتوو کراوەته ئامانج بۆ ئاراستهکردنی بيرۆکهی تايبهتی ستافهکه .ئهوان سوودەکانی وەرگرتنی ڤاکسينکهيان دياريکردووە بۆ هاوکارەکان،
بهکاره نهران و نهخۆشان و ههروەها بۆ خ زانی کهسهکان .ئهم گفتووگۆيانه ڤيديۆ لهخۆ دەگر ت له کارگوزارانی ما هکانی چاود ری ،کورته
چاﻻکيهکانی ڕاه نانی هاندانی وەرگرتنی ڤاکسينهکه ،چيرۆکهکانی ستافهکه که دوود يان کهمکردۆتهوە ،وە يهکهم کهسی ستافهکه ڤيديۆی کردووە
که ڤاکسين وەردەگر ت.
ئاين و باوەڕ
ئ مه زانياری ژمارەی ئهو کارگوزارانهی چاود ری کۆمه يهتيمان ﻻنيه که کهسانی ئايني ن يان هه گری باوەڕ کن که لهوانهيه دوود يان بکات له
وەرگرتنی ڤاکسينی کۆڤيد) .19-بۆ بينينی بهشی 'ئاين و باوەڕ' بۆ کارگوزارانی چاود ری تهندروستی بۆ ڕەچاوکردنی فراوانتر بۆ ئهم ڕەوشته
پار زەرانه(.
هاوسهرگيری و پهيوەندييه شارستانيهکان
)بۆ بينينی بهشی 'هاوسهرگيری و پهيوەنديه شارستانيهکان' بۆ کارگوزارانی چاود ری تهنردوستی(
سکپ ی و دايکايهتی
وەکو ئهوەی له پ شووتر ئاماژەی پ کراوە ،کارگوزارەکهی چاود ری کۆمه يهتی بهزۆری ئافرەته) .بۆ بينينی بهشی سکپ ی و دايکايهتی' بۆ
کارگوزارانی چاود ری تهنردوستی بۆ ڕەچاوکر دنی فراوانتر بۆ ئهم ڕەوشته پار زەرانه(
ڕەگهز
زانياری کارگوزار لهﻻيهن شارەزايانهوە بۆ چاود ری ههمهچهشنی ئاينهکان پيشان دەدات له س کتهری چاود ری 1 .له  5ئهندامی

کارگوزارانی چاود ری کۆمه يهتی پ ست ڕەش ،ئاسيايی يان له نهتهوە کهمينهکانن ،ڕ ژەيهکی بهرزتر له دانيشتوانی ئينگ تهڕا ،که  1له 7
) (14%ڕەش پ ست ،ئاسيايی يان لهنهتهوە کهمينهکانن .ستافی ڕەش پ ستهکانی ئهفريقا و ڕەش پ ستهکانی کاريبيان  12%کارگوزارە
پ گهيشتووەکانی چاود ری کۆمه يهتی دەگر تهوە ،بهبهراورد به  3%ههموو دانيشتوان.
ههند ک له کاريگهرييهکانی ڤاکسينی کۆڤيد19-
دەربارەی ڤاکسينی کۆڤيد 19-بهردەسته له ڕ کخستنهکانی چاود ری کۆمه يهتی .گفتووگۆ ئامانجدارەکان و کاکردنی هاوبهشی سهرۆکهکانی

وەکو کردار کی لهناکاو دەکر ت کهمبکر تهوە به د نياکردنهوەی کهلتووری و ئامرازی گونجاو

کۆمه گا و ب وکردنهوەی چيرۆکی کهسی کارمهندانی چاود ری کۆمه يهتی له گرووپهکانی نهتهوە کهمينهکان به وەرگرتنی ڤاکسين يارمهتی
دروست کردنی متم انه و وەرگرتنی ڤاکسينکه دەدات .ههرچۆن ک ب ت ،مهترسيهک ههيه که ک شهی کهمی متمانه دەکر ت خراپتر بکر ت
لهﻻيهن ئهم سياسهته .واديارە کاريگهريهکی گرينگ ههيه لهسهر ئهو کهسانهی ڕەچاوی زيانهکهی ناکهن که ههيهتی.
پﻼنمان ههيه بۆ دەرکردنی بهشی نرخاندنی يهکسانی گشتی وەکو بهش ک له وە می ئهم گفتووگۆيه و بهوريايهوە کاريگهری پﻼنهکه لهسهر
وەرگرتنی ڤاکسينکه دەبينينهوە ،دەب ت ج بهج بکر ت.
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