ئەو پرسیارانەى زۆر دەكرێن لەبارەى ڤاکسینى كۆڤید١٩-
ڤاکسینەكان تاكە سەرچاوەى زانستین بۆ ئەوەى ماوەى ژیانكردن زیادبكەن.

وەرگرتنی ڤاکسین تاكە ڕێگایە بۆ كۆتاییهێنان بەم پەتایە و گەڕانەوە بۆ ژیانى ئاسایى.
خۆت و ئازیزان و كۆمەڵگاكە بپارێزە بە وەرگرتنی ڤاکسین.

بۆ خۆم ڤاکسین بكەم؟
تووش بوون بە كۆڤید ١٩-لەوانەیە ببێتە هۆى مردن لە خەڵکى تەندروست و
نەخۆشى هەر تەمەنێك.
تەنانەت ئەگەر كەسێك بە كۆڤید١٩-ش نەمرێت ،لەوانەیە كێشەى
درێژخایەنیان بۆ دروستبێت وەكو لەدەستدانى بیرەوەرى ،ماندوێتى ،قورس
هەناسەدانى وەسفنەكراو ،زیان لە دڵ و سیەکان .كلینیك دامەزراون بۆ
هاریكارى چەندان نەخۆشى كۆڤید ،١٩-هەرچەندە چیتر تووشبوونین ،بەاڵم
ناتوانن بگەڕێنەوە سەر كار یان ژیانى ئاساییى خۆیان.

ڤاکسین چۆن كاردەكات؟
ڤاکسین جەستەمان فێردەكات چۆن شەڕبكات لەگەڵ ڤایرۆس و دەمانپارێزێت
لە نەخۆش بوون ئەگەر ڕووبەڕووى كۆڤید ١٩-بووینەوە .ڤاکسینەكە
ناتوانێت كۆڤید١٩-ت پێبدات.

ئایا چەندى پێدەچێت بۆ ئەوەى بەرگری پەیدابکەم دواى
وەرگرتنى ڤاکسین؟
ماوەى  2هەفتەى پێدەچێت بۆ جەستە بۆ ئەوەى بەرگرى دروست بكات
دواى وەرگرتنى دۆزى دووەمى ڤاکسین .لەوانەیە كەسێك تووشى
ڤایرۆسەكەبێت پێش یان دواى ڤاکسینەكە و نەخۆش بكەوێت ،چونكە
ڤاکسینەكە كاتى پێویستى نەبوو بۆ ئەوەى پارێزگارى دابینبكات.

ئایا ڤاكسینەكە بەخێرایی دروستكرا؟
هیچ هەنگاوێك پاسنەدراوە ،هەموو ڕێوشوێنێكى سەالمەتی پەیڕەوكراوە.
ڤاکسینەكە بە زوویی دروستكرا بەهۆى پێشكەوتنى تەكنەلۆجیاوە و
لەبەرئەوەى ڕێگەپێدانى ئەو بەشانەى كە پزیشكى نەبوون (پڕۆسەى
بیرۆکراتی و مۆركردن) خێراكران.

ئایا هیچ الیەنێكى خراپى هەیە؟
لەوانەیە الیەنى خراپ هەبێت لە ڤاکسینى كۆڤید١٩-ەوە ،بەاڵم شتی
الوەكین و لەماوەى چەند ڕۆژێك نامێنن .باوترین الیەنى خراپ
بریتین لە ژانى ماسوولکە ،سەرئێشە ،و تا/لەرز.

ئایا بەرگرى گشتى چیە و بۆچی گرینگە؟
ئەگەر خەڵكی پێویست بەرگری هەبێت ،ڤایرۆسەكە كەمتر باڵودەبێتەوە.
پێویستە  %80 - 70خەڵكى بكوتین بۆ ئەوەى بەرگری گشتى دروستبێت و
بگەڕێینەوە ژیانى ئاسایى ،شوێنەكان بكەینەوە ،یەكتر لەباوەش بگرین و
ئازیزانمان دووبارە ببینینەوە.

من تووشى كۆڤید ١٩-بووم .پێویستە هێشتا ڤاکسین وەربگرم؟
تەنانەت ئەگەر كۆڤید١٩-شت هەبووە لە ڕابردوو ،دیارنیە بەرگریەكەت بۆ
ماوەى چەندە .لەوانەیە دووبارە كۆڤید ١٩-بگریتەوە .هێشتا پێویستە ڤاکسین
وەربگریت بۆ ئەوەى خۆت و خەڵكیتر بپارێزی.

ئایا پێویستە هێشتا ماسك بەكاربهێنم و مەوداى سەالمەتى
بپارێزم دواى ئەوەى ڤاكسینم وەرگرت؟

تۆ چاودێرى دەكرێیت بۆ ئەگەرى هەر هەستیاریەك لەدواى
ڤاكسینەكە.

ئایا ڤاکسینەكە سەالمەتە؟
بەرگرى دروستکردن سەالمەتە .دروستكردنى بەرگرى زۆر
سەالمەتترە لەوەى تووشى ئەو نەخۆشیەبیت و لەوانەیە كاریگەرى
درێژخایەنى هەبێت .بە ملیۆنان خەڵکی کەنەدا ڤاکسینیان وهرگرتووه و
ڤاکسینەکان نیشانیان داوه کە تەندروستن .ڤاکسینەکە ناتوانێت DNA
یی تۆ بگۆڕێت.
ئەگەر مێژووى فرەهەستیارى توندت هەیە ،سیستەمێكى بەرگرى
الواز ،یان دوو گیانى ،لەگەڵ پزیشكەكەت قسە بكە بەرلەوەى ڤاكسین
وەرگری.

بەڵێ .هێشتا گرینگە ڕێنماییە تەندروستیەكان پەیڕەوبكرێت تاوەكوزۆربەى
خەڵكى ڤاكسین وەردەگرن.

بۆ زانیارى زیاتر لەبارەى دەرفەتى هاریكارى  ،19toZeroتكایە پەیوەندی بكە بەinfo@19tozero.ca :
بۆ زانیارى زیاتر لەبارەى ڤاكسینەكەوە ،سەردانى ئەم لینكە بكەcanada.ca/covidvaccine :
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