
 

 

 

Mae Brechu yn achub bywydau  

 كوتان ذيان دةثاريَزيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 19 -كوتاني كوظيد 
 رابةري طةورةكان

  Kurdish Sorani – ضاككراوة 2021لة مانطي يةكةي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئةم ناميَلكة هةموو شتيك بؤت روون دةكات 
, كَي كةسي شايةني وةلطرتنة, 19-دةربارةي كوتاني كوظيد 

وكَي كةسيك ثيَويستة وةلطريَت تا بثاريَزت لة ظايروسي 

 كورنا 
 

 ناوةِرؤك:

 

 يان ظايروسي كورونا ضية؟ 19-وظيدك 

 ن وةلدةطرم؟مي كوتانةك ض 

 وةلبطريَت؟ 19-اني كوظيدتوَي كةسةك دةبيَت كك 

 ن دووطيانم ئايا دةتوانم كوتان وةلبطرم؟م 

 ن شيري خؤم ئةدةم بة منداَل, دةبيَت ضي بكةم؟م 

 َي كةسةك ناتوانيَت كوتان وةلطريَت؟ك 

 ايا كوتان من دةثاريَزيت؟ئ 

 ايا كوتان كاريطةري الوةكي هةية؟ئ 

 ونا لة كوتان وةلدةطريم؟ايا من ظايروسي كورئ 

 ةبيَت من دواتر ضي بكةمد 

ي شتيك دةبيَت بكةم ئةطةر لة رؤذي كوتان من نةخؤش ض 

 كةوتم؟

دةطوازيمةوة بؤ كةسةكي تر ثاش  19-ايا من كوظيدئ 

 وةلطرتني كوتان

 انياريةكاني زياترز 



 

 

 

يان  19 -كوظيد 
 ظايروسي كورونا ضية

بةهؤي ظايروسي كورونا دروست دةبيَت كة ناسراوة بة  19 -كوظيد 
SARS-CoV-2 ئةو 2019. يةكةم جار دوزرايةوة لة كؤتايي سالَي .

نةخؤشيةكةي توندي هةناسة كردن ظايروسةكةي زؤر ثةتايية ولةوانةية 
 دروست بكات.

زؤر كةس لة ئةوانةي كة تووش دةبن هيض نيشانةيةكي نةخؤشي ثيَشان 
نادةن يان نيشاني ناوةند ثيَشان دةدات. ئةوانة زؤر جار دةست ثَي دةكات بة 

 كؤكة وتا وذانةسةر ولةدةست داني تام وبؤن كردن.

هنديك كةس زؤر هةست بة بَي تاقةتي دةكةن, ئازاري بازوو, زامي قورك, 
تا وسةرليَشيوان. ذمارةيكةي كةم لة خةلك زؤر بة توندي تووش دةبيَت كة 

 ي بة داخَل كردني نةخؤشخانة دةبيَت يان داخلَي ضاوديَري ضر بيَت.ثيَويست

كةس( لة ئةو كةسانةي  100لة  1بة شيَوةكي طشتي, كةمتر لة سةدا يةك )
كةس  1دةبن ثَي دةمرن, بةآلم ئةوة زؤر نيزيكة لة  19-كة تووشي كوظيد

ساَل زياترة. هيض  75كةس لة ئةوانةي كة تةمةنيان لة  10لة هةر 
هةرضةندة هنديك دةرمان كة تازة تاقي  19-ةسةرةك نية بؤ كوظيدضار

 كراون يارمةتي دةدةن دةربارةي كةم كردني مةتِرسي ئالؤزيةكاني.   

 ضي جَورة كوتانةك من وةلدةطرن؟
بةكار دةهيَنن كة طؤنجاوة  19-كوتاني كوظيد ئيَمة تةنها ئةولة وةالتي بريتانيا, 

هةموو دةرمانةكان كة كؤتانش  ةري ثيَويست. ثيَوانةكاني سةآلمةتي وكاريةط
دلَنيا بوون لة سةآلمةتي وكاريطةري ثيَش ريَطا دةكريَتةوة تاقي دةكريَن بؤ 

 بدريَت لة بةكارهيَناني.

كةس لة ضةند  دةيان هةزارهةر كوتانةك هاتووة تاقيكردن سةر زياتر 
وةالتةكةي جاواز ودةرضووة كة بيَترسة وكاريطةرة. يةكةك لة ئةم دوو كوتانة 

هيَشتان مؤلَةتي  لةوانةية ريَت ئةوةي لة ذيَر دةست بيَت. ئةم كوتانةدبة تؤ دة
تةواوي فروشتن نابيَت لة وةالتي بريتانيا بةآلم مؤلَةت ثَي دراوة لة اليةن 

كان وبةرهةمةكاني ضاوديَري تةندروساي بريكاري ريَكخستني دةرمانة
(MHRA)  هةلَسةنطاندني تةواوي سةآلمةتي وكاريطةري.لة سةر بنةمايي 

تةنها ئةو دةرمانانة ثةسةند دةكات بؤ بةكار هيَنان لة  MHRAريَكخراوي  
وةالتي بريتاناي ئةطةر  طونجاو بيَت لةطةَل ثيَوانةكاني سةآلمةتي 

جؤري وكاريطةري  . ئةو كوتانانةي كة لة ئيَستا لة ذيَر دةستة ثيَويستي و
بة وةلطرتين دوو ذةمةي جيا هةية بؤ دابين كردني  باشترين ثاراستن بؤ 

ماوةيةكي دريَذ



 

 

-كَي دةبيَت كوتاني كوظيد

 وةلبطريَت 19
طروثةكي سةرةبخؤي خاوةن ثسثؤِرةكانة  (JCVI)ليَذنةي هاوبةشي كوتان 

 NHSراسثاردة كردووة كة دةبيَت خزمةتطؤزاري تةندروستي نيشتيماني 
يةكةم جار كوتان بداتة ئةو كةسانةي كة لة ذيَر مةترسيةكةي بةرزن لة 

 تووش بوون وئةوانةي كة كيَشةي تةندروستي تونديان هةية.

ي تةندروستي وضاوديَري ئةوة كةسي بة تةمةن دةطريَتةوة وكارمةندان
كؤمةآليةتي كة لة هيَلي ثيَشةوةي كار دةكةن وئةوانةي كة هنديك كيَشةي 

كاتي كة كوتان زياتر بةدةست دةكةويَت, بة تةندروستي تايبةتيان هةية. 
 زؤترين كات كوتان دةدريَتة كةساني تر كة لة ذيَر مةتِرسيدان. 

كةسةك بكات. ئةطةر ظايروسي كورونا لةوانةية كاريطةري سةر هةر 
-تؤ كةسةكي بة تةمةن بي وكيَشةي تةندروستي ماوة دريَذ هةتة, كوظيد

 لةوانةية زؤر توند بيَت وهنديك جار لةوانةية كوشندة بيَت.  19

 

 تؤ: روةلبطري لةطةَل طروثي يةكةم ئةطة 19-دةبيَت تؤ كوتان كوظيد

 ة ئةطةر تؤ كةسةك بي كة لة ناو خانووي ضاوديَري كةساني ب
 تةمةن دةذي.

 ئةطةر تؤ كارمةندي هيَلي ثيَشةوةي ضاوديَري تةندروستي بي 

 ئةطةر تؤ كارمةندي هيَلي ثيَشةوةي ضاوديَري كؤمةآليةتي بي 

 ئةطةر تؤ ضاوديَري ماَل بي كة ضاوديَري كةسي دةكةي 

  ساَل وزياتر بيَت 65ئةطةر تةمةني تؤ 

 روستيةوة.لة طروثةكي زؤر الواز بي بؤ مةتِرسي لة روي تةند  

لة طروثةكي زؤر الواز بي بؤ مةتِرسي لة روي هةر كةسك 
. كاتي وةلطرتني 19-شياوة بؤ وةلطرتني كوتاني كوظيد تةندروستيةوة

كوتان لةوانةية بةطويَرية توندي بار ودؤخي تؤ بيَت. بنكةي 
 تةندروستي تؤ بريار دةدات كة ئاية تؤ شياوي يان نا.

 
 
 
 



 

 

 

ساَل وزياترة  16كوتان هةروةها بة ئةو كةسانة دةدريَت كة تةمانيان 
 كة هنديك كيَشةي تةندروستيان هةية وةك:

  َن )وةك لوكيميا, ليمفوما يان مةيلوما(رثةنجةي خويَ شي 

 نةخوشي شةكر 

  َنةخؤشي دل 

  كيَشةي سينط يان قورسي هةناسة كردن هةر وةك ئلتيهابي
 ن وتةنطةنةفةسبوري هةناسة, ئاوساني سييةكا

 نةخؤشيةكاني طورضيلة 

 نةخؤشيةكاني جةرط 

  الوازي سيستةمي بةرطيري بةهؤي نةخؤشي يان دةرمان
, دةرماني ستريود, ضارةسةري HIV)وةك نةخؤشي ئيدز 

 .كيمياوي يان ضارةسةري تيذكة(

 ئةطةر ئةندامةك ضاندبيَت 

  ئةطةر تووشي جةلتة بيَت يان نةخؤشي(TIA) 

  هةر وةك  ماسولكة ويَرانكةرينةخؤشيةكاني دةمار يان
 ثةركةم ونةخؤشي ميَشك.

  كيَشةي قورسي فيَربووني توند 

 بارودؤخي داون 

  كيَشةي سثَل هةر وةك كةم خويَني وراسي يان ئةطةر سثلَي
 تؤ البردووة

 ( كيَشةي زؤر قةلَةويBMI 40 )بيَت يان زياتر 

 كيَشةي دةرووني توند هةبيَت 

هنديك لة ئةم كةسانة لةوانةية زؤر الواز بن ولةوانةية كوتان زؤتر ثيَان 
 بدريَت وةك بةشةك لة طروث. 

 

 
 
 
 



 

 

 

سالَة كة كيَشةي  64تا  16لة هةمان كاتدا كة ئةوانة تةمنيان لة 
 تةندروستي ماوة دريَذيان هةية كوتان دواتر دةدريَت بة:

 سةرةكين بؤ كةساني  ئةو كةساني كة ضاوديَري
بةتةمةن ئةوانةي كة تةندروستيان لة ذيَر مةترسي 
دةبيَت ئةطةر ئةو كةسةي ضاوديَر دةكات نةخؤش 

 كةوت.

  كةساني طةةورةي طةنج كة لةشويَني تةندروستين ولة
 ن.ذشويَني مانةوةي ماوة دريَ 

 وةلدةطرن كوتان  64تا  50ثاش ئةم طروثانة ئةوانةي كة تةمنيان لة نيَان 

كاتي كة كوتاني زياتر بدةست دةكةويَت بة طروثي زياتر لة خةلَك 
 دةدريَت 

, ئايا دةتوان كوتان ممن دووطيان

 وةلبطرم؟
هيَشتان تاقي نةكراوة لةسةر دووطياني, بؤية تا  19-كوتاني كوظيد

زانياري زياتر بةدةستمان بكةون ئةو كةساني دوطيانن نابيَت بة روتيني 
 وةلبطرن. 

ثَي زاني كة سوودةكاني مةحتةمةلي  (JCVI)ليَذنة هاوبةشي كوتان 
كوتان بة تايبةت طرنطة بؤ هنديك ئافرةتي دووطيان. ئةمة ئةو كةسانة 
دةطريَتةوة لة ذيَر مةتِرسيةكةي طةورةدان لة تووش بوون وئةو 
كةسانةي كة بارودؤخةكي تةندروستيان هةية كة ئةوان دةخاتة 

. لة ئةم 19-لة كوظيدبةرز بة ئالؤزيي توند طروثةكي بة مةتِرسي 
حالةتانة دةبيَت تؤ دةبيَت لةطةَل بزيشكي خؤ قسة بكةي دةربارةي ئةو 

 كوتانة ولةوانةية تؤ هةست دةكةي باشترة تؤ كوتانةكة وةلبطري.

ئةطةر تؤ دوو طيان بي نا بيَت كوتان وةلبطري مةطةر تؤ لة ذيَر 
وتان وةلبطري ثاش منداَل بوون. مةتِرسيةكةي طةورة بي. دةتواني ك

ئةطةر تؤ ذةمةي يةكةم وةلتطرت ئةوجا دوو طيان بؤي دةبيَت ذةمةي 
 دووةم تاخير بكةي تا منداَل دةبي مةطةر تو لة ذيَر مةتِرسي بي.

هيض ئامؤذطاريةك نية دةربارةي ئةوة كة تؤ نابيَت دوو طيان بي ثاش 
 .19-وةلطرتني كوتاني كوظيد

 



 

 

 

من شيري خؤم ئةدةم بة مندالَةكةم, 

 دةبيَت ضي بكةم؟
سةر ئةوانةي كة شيري  19-هيض داتايةك نية دةربارةي بيَترسي كوتان كوظيد

-خؤيان ئةدةن بة مندالَي ساوا. هةرضةندة كة باوةر ناكةين كة كوتاني طوظيد
منداَل وسوودةكاني مةترسي هةبيَت سةر ئةوانةي شيري خؤيان ئةدةن بة  19

شير دايك باش دةزانين. بةهؤي ئةوة, ليَذنةي هاوبةشي كوتان ئامؤطاري داوة 
كة ئةوانةي شيري خؤيان ئةدةن بة منداَل دةتوانن كوتان وةلبطرن. ئةطةر تؤ 
شيري خؤت ئةدةي بة منداَل لةوانةية تؤ بريار دةدةي خؤت دوابيخيَت تا تةواو 

 دةكةي ثاشان كوتان وةلبطري.

 

 كَي نابيَت كوتان وةلبطريَت؟
وةلبطرن. ئةمانة  19-ذمارةيةكي زؤر كةم لة خةلك ناتوانن كوتاني كوظيد

هةر وةك ئةوانةية كة كاردانةوةي توندوي هةستياريان هةية بؤ ثيَكهاتةكاني 

ئةو كوتانة يان ذةمةي ثيَشتري هةمان كوتانة. لةطةَل بزيشك يان سستةر قسة 

كاردانةوةي توندي هةستيار هةتبيَت , ضونكة لةوانةية كوتان بكة ئةطةر تؤ 

 بةديل لة ذيَر دةست هةبيَت بؤ تؤ.

-ئةطةر ئيَستا نةخؤش بي وتا هةتبيَت يان ئةطةر دةرنجامي ثشكنيني كوظيد

رؤذي رابردوو دةبيَت مةوعدةكي دةرنط تر  28ثوزةتيظ بوو لة ماوةي  19

 بطري.

 

 ئايا كؤتان دةمثاريَزيت؟
ئةطةري تووش بونت بة ظايروسي كورونا كةم دةكات.  19-ن كوظيدكوتا

تويَذنةوةكان ئاستةكي بةرز ثاراستان ثيَشان دان لة ماوةكي كورتد لة دوو 
تا سَي حةفتة ثاش وةلطرتني ذةمةي يةكةم لة كوتان, بةآلم ذةمةي دووةم 

 ثيَويستة بؤ ثاراستني ماوة دريَذ.   

ا نية بؤية بيَترسة بؤ ئةو كةسانةي كة كيَشةي ئةندامي زيندوي لة ناو كوتاند
سيستةمي بةرطيَريان هةية. ئةو كةسانة لةوانةية كوتان باش لةكةَل ئةوان 

 كار نةكات. 

 -% كاريطةر بيَت 100وةك هةموو دةرمانةك هيض كوتانةك نية كة 
هنديك كةس لةوانةية تووشي ظايروسي كورونا بن هةرضةندة كة كوتانش 

 آلم زؤر توند نابيَت.وةلطرتبن, بة

 



 

 

ئايا كوتان كاريطةري 

 الوةكي هةية؟
وةك هةموو دةرمانةكان , كوتان ئةطةري هةبووني كاريطةري الوةكي 
هةية. ئةم كاريطةريانة نةرمن ولة ضةند رؤذكدا دةروون ونةك هةموو 

 كةسةك تووش دةبيَت.

ةكةم ثيَويستة تؤ ذةمةي دووةم هتا ئةطةر تؤ نيشانةكان هةتبيَت ثاش ذةمةي ي
 وةلبطري.

 

 

لةوانةية تووشي تايةكي كةم بي بؤ ماوةي دوو تا سَي رؤذ بةآلم ثلَةي طةرمي 

بةرز ئاسايي نية ولةوانةية نيشانةي تووش بوون بيَت بة ظايروسي كورونا يان 

نةخؤشيةكي تر. دةتواني هةمان ذمةي ثاراسيتةمول بخؤي )ريَنماييكاني سةر 

بوون بكةي. ذمةي زياد  ثاكيتةكة بخويَنة( وئستراحةت بكة تا هةست بة باش

بةكار نةهيَنة. كاريطةري الوةكي نا ئاسايي ئةستور بووني ليكةِرذيَنة لة 

 شويَنةكة. 

نيشانةكاني ثاش وةلطرتني ظايروسي كورونا بة ئاسايي لة ماوةي يةك حةفتة 

دةروون. ئةطةر نيشانةكاني تؤ خراث تر بوون يان ئةطةر ترست هةبيَت 

 https://111.wales.nhs.ukبكة بة ئونالين  سةرةداني ئةم مالَثةرةية

يان بكةي  111ي ويلز بكة سةر ذمارة  NHSوئةطةر ثيَويست بوو ثةيوةندي بة 

نةبوو لة ناوضةكة, ثةيوةندي بكة  111تةندروستي. ئةطةر ثةيوةندي كرجن بة 

ويلز لة تةلفوني نورمال يان  NHS 111ن بة . ثةيوةندي كرد47 46 0845بة ذمارة 

ثينس لة  2بة  47 46 0845ثةيوةندي كردن بة ذمارة لة موبايل بَي بةرامبةرة. 

 خولةك ليَت وةلدةطريَت لةطةَل ئةوي كؤمثانياي تةلفونةكةت ليَت وةلدةطريَت
 

 كاريطةري الوةكي طشتي هةر وةك:

هةست كردن بة ئازارةكي قورس لة شويَني كوتان لة ثاش  •
 وةلطرتني كوتان بةضةند رؤذةك.

 هةست بة مانديبوون دةكةي •

 ذانةسةر •

 ئيَشانةكي طشتي يان ئةنفلوانايةكي نرم وةك نيشانةكان •

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بة دةطمةن خةلَك تووشي كيَشةي هةستيار دةبن خيَرا ثاش وةلطرتني كوتان. 
ئةوة لةوانةي سوور بوونةوة بيَت يان خوران بيَت لة بةشةك يان لة هةموو 
الش بيَت. هةروةها زياتر بة دةطمةني هنديك كةس لةوانةية بة خيَرا تووشي 

 بةر بكةويَن. كاريطةري الوةكي بن وةك قورسي هةناسة كردن ولةوانةية 

ئةمة ثَي دةطؤتريت هةستياري توند ولةوانةية لةطةَل دةرمانةكاني تر 
وخواردنيش دروست بيَت. ئةم كاردانةوة زؤر دةطمةنن وسستةرةكاني فيَر 
كراون ضون ضارةسةر بكةن. ئةو كةسانةي كة كيَشةي هةستياريان هةية بة 

ي ضةند كاتذميةك سةركةوتووي دةهيَنة ضارةسةر كردن وزؤر جار لة ماوة
  ضاك دةبنةوة.

 

دةبم بة  19-ئايا من تووشي كوظيد

 كوتان؟
نابي. بةآلم ئةطةر هةية تؤ توشي  19-تؤ بة كوتان توشي كوظيد

 بةآلم ئاطات لة نيشانةكان نةبيَت تا ثاش وةلطرتني كوتان.ظايروس بي 

 وةك خوارةون: كوتان   19-نيشانةكاني طرنطي تووش بوون بة كوظيد

  كؤكةي نويَي بردةوام 

 لةدةس داني تام وبؤن كردن 

 )تا )بةرز بززني ثلَةي طةرمي 

  هةروةها هنديك كةس تووشي زامي قوِرط وذانةسةر وثةرسيو

 وزطضوون ورشانةوة.

ئةطةر تؤ هةر يةكةك لة ئةم نيشانة هةتبيَت دةبيت لة ماَل بمينيت وثشكنين 

 بكةي.

دةربارةي نيشانةكان سةرةداني  ئةطةر ثيَويستيت بة زانياري زياتر بوو

111..nhs.ukwales بكة 

ئةطةر تؤ هةولي وةلطرتني ئامؤذطاري لة بزيشك 
, دلَنيا بة كة ئةوان ئاطادار بكةي سستةر بدةييان 

دةربارةي كوتان خؤت )كارتي كوتاني خؤت 
  ثيَشانيان بدة( تا ئةو بتوانن باش ضارةسةرت بكةن.

هةروةها تؤ دةتواني ئاطاداريان بكةي دةربارةي 
كاريطةريةكان الوةكي كوتان بة ريَطايي بةرنامةي كراتي 

 زةردي خؤت.



 

 

 

 ضي شتيك دواتر بكةم؟
يةكان بة دةستت دةطات دةربارةي ضي كاتةك ولة ضي شويَنةك تؤ زانيار

كوتان وةلدةطري. لة رؤذي مةوعدةكةي تؤدا, جَل وبةرطي ثراكتيكي لةبةر 
خؤت بكة تا بتوانن بة ئاساني شانةكةيتؤ ديار بكةن. ئةطةر تؤ لة دةرزي 

ةو كةسي كوتان ثيَت دةدات ئاطادار بكة. ضونكة ئةو لة تؤ دةطات دةتِرسي ئ
 ويارمةتي تؤ دةدات. 

ثاش وةلطرتني ذةمةي يةكةم, ثالن دابني بؤ سةرةداني خؤتي دووةم. دةبيَت 
كاتي سةرةداني دووةم. زؤر طرنطة هةردوو ذةمي كؤتان وةلبطري بؤ 

كارتي تؤمار لةطةَل  باشترين ثاراستن بؤ ماوةيةكي دريَذ. لة بيريت نةضي
خؤت بيَت كاتي سةرةداني دووةم. كارتي خؤت باش هةلطرة ودلَنيا بة كة 

 بروية سةرةدان بؤ وةلطرتني ذةمةي دووةم.

 

من دةبيَت ضي بكةم ئةطةر من نةخؤش 

 بووم كاتي سةرةداني دووةم؟
ئةطةر تؤ نةخؤش بووي وتا هةتبيَت, باشترة تؤ راوةستي تا ضاك بي ئةوجا 
كوتاني دووةم وةلبطري, ثةيوةندي بكة تا كاتةكة بطؤرَي وهةوَل بدة بة 
زؤترين كات وةلبطري. هةروةها نا بيَت ئامادة بي بؤ سةرةداني دووةم ودةبيَت 
كاتةكة بطؤري ئةطةر خؤت جيا كردوتة يان ضاوةرواني دةرنجامي ثشكنين 

 كورونا دةكةي.

 

 
 
 
 

 
 



 

 

ئايا من ظايروس دةطؤازيمةوة بؤ 

سةكي تر ثاش كة من كوتان كة

 وةلطرتووة؟
كوتان دةتثاريَزيت لة وةلطرتني ظايروسي كورونا. دوو ذةمة ئةطةري 

نةخؤش بووني توند بة ظايروس كةم دةكاتةوة. هيَشتان ئيَمة نازانين كة ئايا 

ئةو ريَطا لة وةلطرتن وطؤاستنةوةي ظياروس دةطريَت يان نا . بؤية هيَشتان 

كاني ناوضةي خؤت جيَبةجَي بكةي بؤ ثاراستني ئةو طرنطة تؤ ريَنمايية

 كةسانةي لة دةوربةري تؤ. دةتواني زانيارريةكان بدوزيةوة لة. 

بؤ ثاراستني خؤت وخيَزامةي خؤت وهاوريَةكاني خؤ دةبيَت هيَشتان 

 ئةوانة خوارةوة جيَبةجَي بكةي:

 دوور بوونةوةي كؤمةآليةتي 

 بةكار هيَناني دةمامك 

 بةردةوامي وبة باشي شوشتني دةست بة 

 :جيَبةجي كردني ريَنماييةكان 

gov.wales/coronavirus 

 

 ئاطادار بة:

بة دلوثةكاني هةناسة لة دةم ولؤت بةآلو دةبيَت بة تايبةت  19-كوظيد
 كاتي قسة كرجن يان كؤكة. هةروةها لةوانةية وةلبطري كاتي دةستي

خؤت بة ضاوي خؤت دةكةي ثاش كة دةستي خؤت بة شتيك كردبيَت 
 كة ظايروسي سةر بيَت.  

 

 سَي ياسا بؤ
 بؤ ثاراستني سةآلمةتي خيت

 
 

 
 دةستةكانت دةمامك دوو مةتر 

 بشوو بة كاربيَنة خؤت دوور بكة



 

 

 زانياري زياتر
 

 
كوتاني  دةتواني زانياري زياتر بدوزيةوة دةربارةي

وثَيكهاتةكاني وئةطةري كاريطةري الوةكي  19-كوظيد
  لة ئةم ماَلثةرة:

 
https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov) and 
www.gov.uk/government/collections/ mhra-
guidance-on-coronavirus-covid-19 

دةتواني ئاطادارمان بكةي دةربارةي كاريطةري الوةكي بة ئونالين 
, يان بة دابزيني بةرنامةي kyellowcard.mhra.gov.u-coronavirusلة 

 كارتي زةرد.
زانياريةكاني تؤ بةكار دةهينيت سةرةداني ئةم  NHSتا بزاني ضون 

 /wales.nhs.uk/lifestylewellbeing.111مالَثةرةية بكة 
yourinfoyourrights 

بؤ داواكردني كوثي زياتر لة ئةم ناميَلكة سةرةداني ئةم 
-phw.nhs.wales/services-and لينكة بكة

teams/health- information-resources/ 
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