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من لە یەکێک لەو گرووپانەدام کە لەسەرەوە بەڕیز 
نوسراون، ئایا بۆچی دەبێت چاوەڕوانی بکەم؟

پێکوتەکانی کۆڤید-19 بەردەست دەبن چونکە ئەوانە بۆ بەکارهێنان 
پەسەند کراون و بەو جۆرە هەر وەجبەیە بەرهەم هێنراوە. 

بەو جۆرە هەر یەک لە ژەمە پێکوتەکان پێویستن بۆ پاراستنی 
ئەوانەی کە لەبەر مەترسی زۆرتردان. بەزووترین کات دوای 
ئەوەی کە پێکوتە بەگوێرەی پێویست بەردەست بوو تۆ بانگ 

دەکرێیت. 

هەندێک کەس کە خەڵکی ناو ماڵێکن یان لە خەڵوەتگەی پیراندان 
کە ناتوانن بچن بۆ ناوەندێکی کوتانی ناوچەکە لەوانەیە پێویست بێت 

کە چاوەڕوانی گەیشتنی جۆری گونجاوی پێکوتە بکەن. ئەوەش 
لەبەر ئەوەیە کە تەنها هەندێک جۆری پێکوتە دەکرێت لەنێوان 

مااڵندا هاتوچۆیان پێ بکرێت.

لەکوێ دەتوانم کوتانی کۆڤید-19 بەدەست بهێنم؟
پێکوتەکان لە زنجیرەیەک شوێنی جیاواز پێشنیاز دەکرێن. هەندێک 

لە تیمەکانی کوتان سەردانی خەڵک دەکەن بۆ پێشنیازکردنی 
پێکوتە، بۆ نمونە لە خەڵوەتگەی پیراندا، خەڵکی دیکە لەوانەیە 

پێویست بێت بچن بۆ نزیکترین ناوەند. چونکە هەندێک لە 
پێکوتەکان دەبێت لەناو فرێزەری پلەی گەرمی زۆر نزمدا 

هەڵبگیرێن، لەوانەیە نەتوانیت پێکوتەکە لە نۆڕینگەی پزیشکی 
گشتی (جی پی) ئاسایی خۆت بەدەست بهێنیت.

ئایا چی دەبێت ئەگەر من نەتوانم بە ئاسانی بگەمە 
ئەو ناوەندەی کە بۆ من پێشنیاز کراوە؟

تکایە هەوڵ بدە بچیت بۆ ئەو ناوەندی کوتانەی کە بۆت پێشنیاز 
کراوە. ئەگەر نەتوانیت بچیت بۆ ئەو ناوەندە لەوانەیە پێویست بێت 

چاوەڕوانی بکەیت بۆئەوەی پێکوتەکەت لە شوێنێکی لەبارتر بۆ 
ئەنجام بدرێت. 

ئایا من دەتوانم بەشێوەی تایبەت یان لە 
دەرمانخانەیەک خۆم پارە بدەم بۆ پێکوتەی 

کۆڤید-19؟
نەخێر، کوتانی کۆڤید-19 تەنها لەڕێگەی ئێن ئێچ ئێس (NHS) ـەوە 

بۆ گرووپە شیاوەکان بەردەستە و ئەوە کوتانێکی بێ بەرامبەرە

تکایە باڵڤۆکی زانیاری بەرهەمەکە بخوێنەرەوە بۆ 
وردەکاری زیاتر سەبارەت بە پێکوتەکەت، لەوانە کاریگەری 
 Yellow( الوەکی، لەڕێگەی گەڕانەوە بەناو کارتی زەرد

Card( ی ڤایرۆسی کۆرۆنادا.
هەروەها تۆ دەتوانیت کاریگەری الوەکی گومانلێکراو 

لەسەر هەمان ماڵپەڕ ڕاپۆرت بدەیت یان لەڕێگەی داگرتنی 
ئەپی کارتی زەرد )Yellow Card( ـەوە.

کوتان، یارمەتیدانی ئەوانەی کە لە هەموو کەس 
بارناسکترن. 

ئەگەر پێویستیت بە زانیاری زیاترە لەسەر کوتانی کۆڤید-19 تکایە 
www.nhs.uk/covidvaccination :سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە

 زانیاری دەربارەی کۆڤید-19 
دابینکردنی کوتان

  بۆچی من دەبێت 
 چاوەڕوان بم بۆ 

  کۆڤید-19 ی 
 خۆم کوتان

چێژ لە ژیان ببینەرەوە. خۆت بپارێزە.
کوتانی کۆڤید-19
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ەرپەرشتیارێک کە لە 
خەڵوەتگەی پیراندا 

کار بکات

ئەو کەسانەی کە لە هەموو 
کەس زیاتر لەبەر مەترسی 

ئاڵۆزکارییەکانی کۆڤید-19 دان 
یەکەمجار پێکوتەکەیان بۆ پێشنیاز 

دەکرێت. 

تۆ: ئەگەر  کرا،  پێشنیاز  بۆت  هەر کات  پێکوتەکەت بۆ بکرێت  دەبێت  تۆ 

دوای ئەوە پێکوتەکە هەروەها بەگوێرەی تەمەن 
پێشنیاز دەکرێت بۆ:

ئەوانەی کە تەمەنیان لە 80 ساڵ زیاترە	 

ئەوانەی کە تەمەنیان لە 75 ساڵ زیاترە	 

ئەوانەی کە تەمەنیان لە 70 ساڵ زیاترە	 

کەسانی گەورە کە لیستی نەخۆشە دابڕاوەکاندان	 

ئەوانەی کە تەمەنیان لە 65 ساڵ زیاترە	 

کەسانی گەورە کە تەمەنیان لە 65 ساڵ کەمترە و حاڵەتی 	 
تەندروستی درێژخایەنیان هەیە (بڕوانە لیستەکە).

ئەوانەی کە تەمەنیان لەنێوان 64-50 ساڵدایە دواتر بۆیان پێشنیاز 
دەکرێت. 

لیستی حاڵەتە کلینیکیەکان: 
شێرپەنجەی خوێن (وەک لۆکیمیا، 	 

لیمفۆما یان میڵۆما)
شەکرە	 
دێمێنشیا 	 
کێشەی دڵ	 
کێشەی سنگ یان تەنگەنەفەسی، 	 

بە هەوکردنی لقی هەوایی، 
هەوکردنی سنگ یاخود ڕەبۆی 

توندەوە
نەخۆشیی گورچیلە	 
نەخۆشیی جگەر	 
بەرگری الوازی لەش بەهۆی 	 

نەخۆشی یان چارەسەرەوە (وەک 
هەوکردنی HIV، دەرمانی 

ستیرۆید، چارەسەری کیمیاوی 
یان چارەسەری تیشکەوە)

هەوکردنی جومگەی 	 
ڕۆماتیزمی، نەخۆشی گورگە یان 

بەڵەکی پێست 
ئەندامێکی لەشی بۆ چاندرابێت	 
جەڵدەی دەماغ یان پەالماری 	 

(TIA) ئیشەمیکی گوێزراوە
حاڵەتی کۆئەندامی دەمار یان 	 

لەدەستدانی ماسولکە 
کەمئەندامییەکی سەخت یان 	 

قورس
کێشەی سپڵ، بۆ نمونە نەخۆشی 	 

خانەی داسی، یان ئەگەر سپڵت 
دەرهێنرابێت

ئەگەر کێشت زۆر زۆر بێت 	 
(BMI 40 یان زیاتر)

ئەگەر نەخۆشی سەختی 	 
دەروونیت هەبێت

لە شانشینی یەکگرتوو، دوو جۆر پێکوتەی پەسەندکراوی 
کۆڤید-19 هەیە. هەردوکیان پێویستییان بە دوو ژەمی 
کوتان هەیە بۆ ئەوەی پاراستنی درێژخایەنتر فەراهەم 

بکەن.هەردوکیان لە تاقیکردنەوەی کلینیکیدا دەرکەوتوون 
کە کاریگەر بوون و تۆمارێکی باشی سەالمەتییان هەیە.

گرووپێکی بێالیەنی پسپۆڕەکان وەهایان ڕاسپاردە کردووە 
کە ئێن ئێچ ئێس )NHS( یەکەمجار ئەو پێکوتانە بۆ 
ئەوانە پێشنیاز بکەن کە لەبەر مەترسی زۆردان بۆ 

تووشبوون بە نەخۆشییەکە و نااڵندن بەدەست ئاڵۆزکاری 
ڕژد )جدی( یەوە یان مردنەوە بە کۆڤید-19. ئەوەش ئەو 

کەسە گەورە بەسااڵچوانە دەگرێتەوە کە لە خەڵوەتگەی 
پیراندان لەگەڵ کارمەندەکانی هێڵی پێشەوەی سەرپەرشتی 

تەندروستی و کۆمەاڵیەتی. 
هەر کات پێکوتەی زیاتر بەردەست بوو، پێکوتەکان بە 

زووترین کاتی گونجاو بۆ کەسانی دیکە پێشنیاز دەکرێن کە 
لە مەترسیدان.

تکایە چاوەڕوان بە هەتا نۆرەت دێت. ئەگەر تۆ لەو گرووپانەی 
سەرەوەدا نیت، تۆ دەبێت چاوەڕوانی کوتانی کۆڤید-19 بیت هەتا 

بڕی زیاتری پێکوتە بەردەست دەبێت. 
هەر کات پێکوتەی زیاتر بەردەست بوو ئێمە بۆ گرووپی زیاتری 

خەڵکی پێشنیاز دەکەین. 

ژیان لە خەڵوەتگەی 
پیران بۆ کەسانی 

گەورەی بەسااڵچوو

کارمەندی سەرپەرشتی 
 کۆمەاڵیەتی 

 هێڵەکانی
 پێشەوە 

کارمەندی سەرپەرشتی 
 تەندروستی هێڵەکانی

 پێشەوە

لە هەمان کاتدا پێکوتەکە هەروەها پێشنیاز دەکرێت بۆ: 
کەسانی گەورە کە سەرپەرشتی بۆ کەسێکیبەسااڵچوو یانکەمئەندام 	 

فەراهەم دەکەن
کەسانی گەورەی گەنجتر کە لە شوێنی پەرستاری یان نیشتەنی 	 

دەمێننەوە دریژخایەندا 
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