
  کارمەندەکانی سەرپەرشتی 
 تەندروستی

هەموو کارمەندانی ڕیزی پێشەوەی سەرپەرشتی 
تەندروستی و کۆمەاڵیەتی پێکوتەی کۆڤید-19 یان بۆ 
پێشنیاز کراوە کە یارمەتیت دەدات بۆ پاراستنت لەدژی 

نەخۆشی کۆڤید-19 

 کوتانی کۆڤید-19 پاراستن بۆ 

چێژ لە ژیان ببینەرەوە. خۆت بپارێزە.
کوتانی کۆڤید-19
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بەوەی کە بەزووترین کات کە بتوانیت کوتانی کۆڤید-19 ت بۆ ئەنجام بدرێت دەبێت 
بتپارێزێت و لەوانەیە سوودی هەبێت بۆ پاراستنی خێزانەکەت و ئەوانەی کە تۆ 

سەرپەرشتییان دەکەیت.

پێکوتەی کۆڤید-19 دەبێت سوودی هەبێت بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی نەخۆشی قورس 
و ژیانی خەڵک بپارێزێت و بەو هۆیەوە فشار لەسەر NHS و خزمەتگوزارییەکانی 

سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی کەم دەکاتەوە.

ناوەرۆک
بۆچی گرنگە کە کوتانی کۆڤید-19 ت بۆ ئەنجام بدرێت

ئایا پێکوتەکە دەمپارێزێت؟ 

ئایا پێکوتەکە ئەو کەسانە دەپارێزێت کە من سەرپەرشتییان دەکەم؟ 

ئایا پێکوتەکە کاریگەری الوەکی دەبێت؟

من پێم وایە لەوانەیە دووگیان بم، دەبێت چی بکەم؟ 

ئایا دوای کوتاکە دەتوانم بگەڕێمەوە بۆ سەر کار؟

ئایا دەکرێت من لە پێکوتەکەوە تووشی کۆڤید-19 ببم؟ 

ئایا من دواتر چی دەکەم؟

دەبێت چی بکەم ئەگەر کاتێک وادەی داهاتووم بوو تەندروستیم باش نەبوو؟

دوای ئەوەی کە پێکوتەکەم بۆ کرا ئایا من هێشتا هەر دەبێت پەیڕەوی هەموو 
ڕێنماییەکانی کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییەکە بکەم؟

من پێکوتەی ئەنفلۆنزام بۆ ئەنجام دراوە، ئایا من پێویستیم بە پێکوتەی 
کۆڤید-19 ش دەبێت؟
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ندروستی تە سەرپەرشتی  نی  کا ندە کارمە بۆ  راستن  پا 3

بۆچی گرنگە کە کوتانی کۆڤید-19 
ت بۆ ئەنجام بدرێت

ئەگەر تۆ کارمەندێکی هێڵی پێشەوەی سەرپەرشتی 
تەندروستیت لەناوNHS دا، تۆ ئەگەری ئەوەت 
زیاترە کە بکەویتە بەر تووشبوون بە کۆڤید-19 
لەکاتی کارکردندا. کارمەندەکانی سەرپەرشتی 

تەندروستی و ئەوانەی کە لە سەرپەرشتی 
کۆمەاڵیەتی کار دەکەن )بەتایبەتی لە خەڵوەتگەی 

پیراندا( لەبەر مەترسییەکی زۆر زیاتردان کە 
بەردەوام بکەونە بەر مەترسی تووشوون بە 

نەخۆشییەکە. 

گرتنی کۆڤید-19 دەکرێت ڕژد )جدیی( بێت 
و لەوانەیە ببێتە هۆی ئاڵۆزکاری درێژخایەن. 

ئەوانە زیاتر باون لە کارمەندە بەسااڵچووترەکان 
یان ئەوانەدا کە فاکتەری مەترسی تەندروستی 

شاراوەیان هەیە. 

تۆ دەتوانیت تووشی کۆڤید-19 ببیت بەبێ ئەوەی کە 
هیچ نیشانەیەکی نەخۆشیت تێدا بێت و بیگوێزیتەوە 

بۆ خێزان و خزم و کەسوکار، هاوڕێکانت و 
کەسانی نەخۆش، کە زۆر لەوانە لەوانەیە لەبەر 

مەترسییەکی زیاتری ڤایرۆسی کۆرۆنادا بن.

بەوەی کە کەسێکی تەندروست بیت مەترسی ئەوە 
کەم ناکاتەوە کە تووشی کۆڤید-19 نەبیت یان 

نەیگوێزیتەوە بۆ کەسانی تر.

لەکاتێکدا کە ڕێژەی کۆڤید-19 بەرزە، ئێستا لە 
هەموو کاتێک گرنگترە کە یارمەتی بەرگرتن 
لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بدەیت، بۆ 

دوورخستنەوەی فشار لەسەر NHS و بۆ پاراستنی 
هێزی کاری تەندروستی و سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی 

تەندروست. بەشێوەیەکی 

ئایا پێکوتەکە دەمپارێزێت؟ 
پێکوتەی کۆڤید-19 ئەگەری ئەوە بۆ تۆ کەم دەکاتەوە 

کە تووشی نەخۆشی کۆڤید-19 ببیت. وەک هەموو 
دەرمانێک، هیچ پێکوتەیەک بەتەواوی کاریگەر نییە 

و ڕەنگە هەفتەیەك یان دوو هەفتەی پێبچێت هەتا 
لەشت پاراستن لە پێکوتەکەوە بنیات دەنێت. هەندێک 

کەس لەوانەیە هێشتا هەر تووشی کۆڤید-19 ببن 
سەرباری ئەوەی کە کوتراون، بەاڵم ئەوە دەبێت 

سەختی هەر هەوکردنێک کەم بکاتەوە. 

پێکوتەکە دەرکەوتووە کە کاریگەر بووە و هیچ 
نیگەرانییەکی سەالمەتی نەبینراوە لە توێژینەوە 

لەسەر زیاتر لە 20،000 کەسدا. 
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ئایا پێکوتەکە ئەو کەسانە دەپارێزێت 
کە من سەرپەرشتییان دەکەم؟ 

بەڵگە لەسەر ئەوەی کە ئاخۆ کوتانی کۆڤید-19 
ئەگەری ئەوە کەم دەکاتەوە کە تۆ ڤایرۆسەکە بۆ 

کەسانی تر بگوێزیتەوە ئەوەندە ڕوون نییە. زۆربەی 
هەرەزۆری پێکوتەکان مەترسی هەوکردن بەشێوەیەکی 

گشتی کەم دەکەنەوە، بەاڵم هەندێک کەس کە 
کوتراون لەوانەیە تووشی هەوکردنێکی سووک یان 
بەبێ نیشانەی نەخۆشییەکە ببن و بەو هۆیەوە بتوانن 

ڤایرۆسەکە بگوێزنەوە بۆ کەسانی دیکە. ئەگەری 
ئەوە زۆر زۆرە کە هەر هەوکردنێک لە کەسێکدا کە 
کوتراوە سووکتر بێت و ماوەی مانەوەی ڤایرۆسەکە 

لە لەشیدا کورتتر دەبێت. بەو هۆیەوە ئێمە وەها 
پێشبینی دەکەین کە کارمەندانی کوتراوی تەندروستی 

و سەرپەرشتی ئەگەری ئەوەیان کەمتر بێت کە 
نەخۆشییەکە بۆ هاوڕێ و کەسوکاریان و ئەو کەسە 

بارناسکانە بگوێزنەوە کە سەرپەرشتییان دەکەن.

ئایا پێکوتەکە کاریگەری الوەکی 
دەبێت؟

وەک هەموو دەرمانێکی تر، پێکوتە بۆی هەیە ببێتە 
هۆی کاریگەری الوەکی. زۆربەی ئەوانە سووک و 

کورتخایەنن و هەموو کەسیش ئەوانەی نابێت. تەنانەت 
ئەگەر تۆ دوای یەکەم ژەمی پێکوتە نیشانەکانت تێدا 

دەربکەوێت، تۆ هێشتا هەر دەبێت ژەمی دووەمی 
کوتانەکەت بۆ ئەنجام بدرێت. ئەگەرچی تۆ لەوانەیە 
هەندێک پاراستنت بەدەست بگات لە ژەمی یەکەمی 

پێکوتەکەوە، ژەمی دووەم باشترین پاراستنت بۆ 
دەستەبەر دەکات لەدژی ڤایرۆسەکە.

کاریگەرییە الوەکییە زۆر باوەکان ئەمانە 
دەگرنەوە:

هەستکردن بە ئازار، قورسی و بێهێزبوون  	
لە باڵتدا لەو شوێنەی کە دەرزییەکەت 

لێدراوە. ئەوە وەها دەبێت کە لە دەوروبەری 
2-1 ڕۆژی دوای پێکوتەکەدا لە هەموو 

کاتێک خراپتر بێت
هەست بە ماندوویی کردن 	
سەریەشە 	
ئازاری هەموو لەش، یان نیشانەی سووکی  	

وەک ئەوانەی ئەنفلۆنزا

ئەگەرچی هەستکردن بە هەبوونی تا شتێکی دوور 
نییە بۆ ماوەی دوو بۆ سێ ڕۆژ، پلەی گەرمی بەرزی 

لەش ئاسایی نییە و لەوانەیە نیشانەی ئەوە بێت کە 
تۆ کۆڤید-19 یان هەوکردنێکی ترت هەبێت )بڕوانە 

ڕێنمایی لە الپەڕە 6 دا(. 

تۆ دەتوانیت بڕی ئاسایی پاراسیتامۆڵ بخۆیت 
)پەیڕەوی ڕێنمایی سەر پاکەتەکە بکە( و بحەوێیتەوە 

بۆئەوەی باشتر ببیت. لە بڕی ئاسایی زیاتر بەکار 
مەهێنە. 

ئەو نیشانانەی نەخۆشی بەشێوەیەکی ئاسایی ماوەی 
کەمتر لە یەک هەفتە دەخایەنن. ئەگەر نیشانەکانی 

نەخۆشی لەتۆدا وەها دیاربوون کە خراپتر ببن 
یان ئەگەر تۆ نیگەران بوویت، تەلەفون بکە 

بۆ NHS1 11. ئەگەر تۆ هەوڵی بەدەستهێنانی 
ڕێنماییت دا لە دوکتۆر یان پەرستارێکەوە، ئەوە 

دڵنیا بکە کە تۆ پێیان بڵێیت کە کوتراویت )کارتی 
کوتانەکەیان نیشان بدە( بۆئەوەی بتوانن بەڕێکوپێکی 

هەڵسەنگاندنت بۆ بکەن. 

تۆ دەتوانیت کاریگەری الوەکی گومانلێکراو بۆ 
پێکوتە و دەرمان لەڕێگەی بەرنامەی کارتی زەرد 
)Yellow Card( ـەوە ڕاپۆرت بدەیت. دەتوانیت 
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ندروستی تە سەرپەرشتی  نی  کا ندە کارمە بۆ  راستن  پا 5

ئەوە لەسەر ئینتەرنێت ئەنجام بدەیت لەڕێگەی 
گەڕانەوە بەناو کارتی زەردی ڤایرۆسی کۆرۆنا 

)Coronavirus Yellow Card( یان لەڕێگەی 
 داگرتنی ئەپی کارتی زەردەوە 

.)Yellow Card app(

ئایا تۆ ژنێکیت لە تەمەنی مناڵبووندا؟ 
دووگیانیت یان لەو باوەڕەدایت کە 
ڕەنگە دووگیان بیت؟ شیری خۆت 

دەدەیت بە کۆرپەکەت؟ 
وەک هەموو دەرمانێکی نوێ پێکوتەش هێشتا لەسەر 
ژنانی دووگیان تاقی نەکراونەتەوە. بەو جۆرە، ئەگەر 

تۆ دووگیانیت ئێمە ڕێنماییت دەکەین کە چاوەڕوان 
بکەیت هەتا دووگیانییەکات تەواو دەبێت بەر لەوەی کە 

بکوترێیت. 

ئەگەر ژەمی یەکەمی کوتانەکەت بۆ ئەنجام دراوە و 
ئینجا دووگیان بوویت، ئێمە وەها بەباش دادەنێین کە 
ژەمی دووەمی کوتانەکەش دوا بخەیت. تکایە لەگەڵ 
خاوەنکارەکەت قسە بکە سەبارەت بە ڕێگەی دیکە 

بۆ کەمکردنەوەی مەترسی کۆڤید-19 لەسەر تۆ. 

ئەگەر دوای ئەوەی کە کوتانەکەت بۆ ئەنجام دەدرێت 
بۆت دەرکەوت کە دووگیانیت، خەمت نەبێت. 

پێکوتەکان ئۆرگانزیمی ئەوتۆیان تێدا نیە کە لە لەشدا 
چەند بارە ببنەوە، بەو جۆرە ئەوانە ناتوانن ببنە هۆی 

نەخۆشی کۆڤید-19 لە کۆرپە لەدایک نەبووەکەتدا. 
 PHE ،هەر وەک ئێمە بۆ پێکوتەی تر ئەنجاممان داوە

سیستەمێکی چاودێری دادەمەزرێنێت بۆ ئەنجامدانی 
بەدواداچوون بۆ ئەو ژنانەی کە بەبێ مەبەست 

لەکاتی دووگیانیدا کوتراون. هیوادارین ئەوە لەگەڵ 
تێپەڕینی کاتدا دڵنیاکردنەوەیەکی زووبەزوو بۆ ژنان 

فەراهەم بکات. 

زۆربەی ئەو ژنانەی کە لەکاتی دووگیانیدا تووشی 
کۆڤید-19 دەبن دەرەنجامێکی سەختتریان نابێت 

وەک لەو ژنانەی کە دووگیان نین و بەردەوام دەبن 
بۆئەوەی کۆرپەیەکی تەندروستیان ببێت. 

ئەو ژنانەی کە لە تەمەنی مناڵبووندان، ئەوانەی 
کە دووگیانن، بەنیازن کە دووگیان ببن یان 

شیری خۆیان دەدەن بە کۆرپەکەیان تکایە 
زانیارییە دوورودرێژەکان بخوێننەوە لەسەر 
https://www.gov.uk/government/

publications/covid-19-vaccination-
women-of-childbearing-age-currently-

pregnant-planning-a-pregnancy-or-
breastfeeding

کاتێک کە داتای سەالمەتی زیاتر لەسەر 
پێکوتەکە بەردەست دەبێت ئەو ڕێنماییانە لەوانەیە 
گۆڕانکارییان بەسەردا بێت. ئەگەر تۆ دووگیانیت 
یان لەو باوەڕەدایت کە لە مەترسیدایت ئەوا ڕەنگە 

بتەوێت لەگەڵ دکتۆرەکەت یان پەرستارەکەتدا باسی 
بکەیت

ئایا دوای کوتاکە دەتوانم بگەڕێمەوە 
بۆ سەر کار؟

بەڵێ، دەبێت بتوانیت کار بکەیت بەمەرجێک 
تەندروستیت باش بێت. ئەگەر باڵت بەتایبەت 

ئازاری هەبوو، لەوانەیە بەرزکردنەوەی شتی 
قورس بۆ تۆ سەخت بێت. ئەگەر هەستت بەوە کرد 
کە تەندروستیت باش نییە یان زۆر ماندوو بوویت 

دەبێت بحەوێیتەوە و خۆت لە کارپێکردنی مەکینە یان 
لێخوڕینی ئۆتومبێل دوورەپەرێز بگریت.
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ئایا دەکرێت من لە پێکوتەکەوە 
تووشی کۆڤید-19 ببم؟ 

تۆ ناتوانیت لە پێکوتەکەوە تووشی کۆڤید-19 ببیت 
بەاڵم ئەگەری ئەوە هەیە کە تۆ پێشتر کۆڤید-19 
ت گرتبێت و بەخۆتت نەزانیبێت کە نیشانەکانی 

نەخۆشییەکەت تێدایە هەتا دوای وادەی کوتانەکەت. 
تکایە بەردەوام بە لەسەر ئەنجامدانی ئەو پشکنینە 

ڕێکوپێک و بەردەوامانەی کە خاوەنکارەکەت 
سازیان دەکات. 

ئەگەر تۆ هیچ نیشانەیەکی نەخۆشی کۆڤید-19 ت 
تێدایە، لە ماڵەوە بمێنەرەوە و ڕێوشوێن ساز بکە بۆ 

پشکنینێک.  ئەنجامدانی 

 ئەگەر پێویستیت بە زانیاری زیاترە لەسەر 
نیشانەکانی نەخۆشییەکە سەردانی ئەم بەستەرە بکە
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-

/COVID-19/symptoms

ئایا من دواتر چی دەکەم؟
پالن دابنێ بۆ ئامادەبوون لە دووەم وادەدا. تۆ دەبێت 

کارتێکی تۆمارت هەبێت کە وادەی داهاتووتی 
لەسەر نوسرابێت بۆ وادەیەک لەماوەی 4 تا 12 

هەفتەدا.

زۆر گرنگە کە هەردوو ژەمی هەمان پێکوتەت 
بۆ ئەنجام بدرێت بۆئەوەی باشترین پاراستنت بۆ 

فەراهەم بکات. 

دەبێت چی بکەم ئەگەر کاتێک 
وادەی داهاتووم بوو تەندروستیم 

باش نەبوو؟
ئەگەر تەندروستیت باش نەبوو، وەها باشترە کە 
چاوەڕوانی بکەیت هەتا چاک دەبیتەوە بۆئەوەی 

پێکوتەکەت بۆ بکرێت، بەاڵم دەبێت هەوڵ بدەیت 
بە زووترین کاتی گونجاو ئەوەت بۆ ئەنجام بدرێت. 
تۆ نابێت لە وادەیەکی کوتاندا ئامادە بیت ئەگەر تۆ 
خۆت لە کەسانی دیکە جیاکردۆتەوە، چاوەڕوانی 

پشکنینێکی کۆڤید-19 یت یان دڵنیا نیت کە ئایا 
تەندروستیت باشە یان نا.

کارتەکەت بەباشی هەڵبگرە و ئەوە دڵنیا بکە 
کە لە وادەی داهاتووتدا ئامادە دەبیت بۆئەوەی 
ژەمی دووەمی پێکوتەکەت بۆ ئەنجام بدرێت. 

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Enjoy life. Protect yourself.
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دوای ئەوەی کە پێکوتەکەم بۆ کرا 
ئایا من هێشتا هەر دەبێت پەیڕەوی 
هەموو ڕێنماییەکانی کۆنترۆڵکردنی 

نەخۆشییەکە بکەم؟
پێکوتەکە ناتوانێت تووشی نەخۆشی کۆڤید-19 ت 

بکات و دوو ژەمی کوتان ئەگەری ئەوە بۆ تۆ 
کەم دەکاتەوە کە بەسەختی نەخۆش بکەویت. 

هیچ پێکوتەیەک بەتەواوی کاریگەر نییە و چەند 
هەفتەیەکی کەمی پێدەچێت هەتا لەشت پاراستن لە 

پێکوتەکەوە بنیات دەنێت. 

بەو هۆیەوە، تۆ هێشتا هەر دەبێت پەیڕەوی 
ڕێنوێنییەکان بکەیت کە شوێنی کاردا، بە 

لەبەرکردنی هۆکاری پاراستنی کەسی 
ڕاست و دروست و بەشداربوونەوە لە 

هەر بەرنامەیەکی پشکنیندا. 

بۆ بەردەوامبوون لەسەر پاراستنی خۆت، 
نەخۆشەکانت، خێزانەکەت، هاوڕێ و هاوەڵەکانت 

دەبێت پەیڕەوی ڕێنمایی گشتی بکەیت لەسەر 
کار، لە ماڵەوە و کاتێک کە لە دەرەوەی ماڵ و 

ئەمالوالیت:

کەنارگیری کۆمەاڵیەتی پراکتیزە بکەیت 	
داپۆشەرێکی دەموچاو ببەستیت 	
دەستەکانت بەجوانی و زوو زوو بشۆیت  	
 پەیڕەوی ڕێنوێنییەکانی ئێستا بکە 	

www.gov.uk/coronavirus 

تکایە باڵڤۆکی زانیارییەکانی بەرهەمەکە بخوێنەرەوە بۆ زانیاری 
زیاتر لەسەر پێکوتەکەت، بە کاریگەری الوەکی پێشبینی کراویشەوە، 

لەڕێگەی گەڕان بەناو کارتی زەردی ڤایرۆسی کۆرۆنادا.

هەروەها تۆ دەتوانیت کاریگەری الوەکی گومانلێکراو لەسەر هەمان 
ماڵپەڕ ڕاپۆرت بدەیت یان لەڕێگەی داگرتنی ئەپی کارتی زەرد 

)Yellow Card( ـەوە.

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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کۆڤید-19 لەڕێگەی ئەو دڵۆپە بچووکانەوە باڵو دەبێتەوە کە 
لە لوت یان دەمەوە بە هەناسەوە دەردەچنە دەرەوە، بەتایبەتی 
کاتێک کە قسە دەکەیت یان دەکۆکیت. ئەوە هەروەها دەکرێت 
لەڕێگەی دەستدان لە چاوەکانت، لوتت و دەمتەوە وەربگیرێت 

دوای ئەوەی کە بەرکەوتنت دەبێت لەسەر شتومەک یان 
ڕووی شتی پیسبوو بە ڤایرۆسەکە.

لەبیرت بێت

C © Crown copyright 2020 
COV2020316V2KU 1.5M 1p NOV )APS( 2020 

ژمارەی دەرچەی تەندروستیی گشتیی ئینگلتەرە: 2020476  

تۆ دەتوانیت باڵوکراوەی زیاتری بێ بەرامبەری لەم جۆرە داوا بکەیت لە
www.healthpublications.gov.uk

کوتان، یارمەتیدانی ئەوانەی کە لە هەموو کەس 
بارناسکترن. 

من پێکوتەی ئەنفلۆنزام بۆ ئەنجام دراوە، ئایا من 
پێویستیم بە پێکوتەی کۆڤید-19 ش دەبێت؟

پێکوتەی ئەنفلۆنزا لە کۆڤید-19 ناتپارێزێت. چونکە تۆ شیاویت بۆ هەردوو 
پێکوتەکە تۆ دەبێت هەردوکیانت بۆ بکرێت، بەاڵم دەبێت النی کەم یەک 

هەفتەیان لەنێواندا بێت.

ئەگەر پێویستیت بە زانیاری زیاترە لەسەر کوتانی کۆڤید19- تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە: 
www.nhs.uk/covidvaccination
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