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Mae Brechu yn achub bywydau  

 كوتان ذيان دةثاريَزيت

ضي شتيك ثيَشبين دةكةن ثاش وةلطرتني كوتان ظايروسي 

 كورونا

كوتاني ظايروسي كورونا ئةوةي كة وةلتطرتووة يةكةكة لة يةكةمين كوتانةكان كة ثةسةند كراوة لة اليةن بريكاري ريَكخستني 

. هةر كوتانةكة هاتيتة تاقي كردن لةسةر (MHRA)دةرمانةكان ووبةرهةمةكاني تةندروستي وة كوتانةكي بيَترس وكاريطةر 

جاواز ودةرضووة كة بيَترسة. لة خوارةوة هنديك كاريطةري الوةكي كة لةوانةية كةس لة ضةند وةالتةكي  20000دةوربةري 

 تووش بي.

 

دةطمةنن وسستةرةكاني فيَر كراون ضون ضارةسةر بكةن. 
ئةو كةسانةي كة كيَشةي هةستياريان هةية بة سةركةوتووي 
دةهيَنة ضارةسةر كردن وزؤر جار لة ماوةي ضةند كاتذميةك 

  ضاك دةبنةوة.

نيشانةكاني نةخؤشي ثاش وةلطرتني كوتان بة ئاسايي لة 
 كةمتر لة يةك حةفتة دةروون. 

ئةطةر نيشانةكاني تؤ خراث تر بوون يان ئةطةر ترست 
هةبيَت سةرةداني ئةم مالَثةرةية بكة بة ئونالين 

11.wales.nhs.ukhttps://1 ثيَويست بوو وئةطةر 
يان بكةي  111ي ويلز بكة سةر ذمارة  NHSثةيوةندي بة 

نةبوو لة  111تةندروستي. ئةطةر ثةيوةندي كرجن بة 
. ثةيوةندي 47 46 0845ناوضةكة, ثةيوةندي بكة بة ذمارة 

ويلز لة تةلفوني نورمال يان لة موبايل بَي  NHS 111كردن بة 
ثينس  2بة  47 46 0845ثةيوةندي كردن بة ذمارة بةرامبةرة. 

لة خولةك ليَت وةلدةطريَت لةطةَل ئةوي كؤمثانياي تةلفونةكةت ليَت 
 وةلدةطريَت.

ئةطةر هةوَل دةي ئامؤذطاري لة بزيشك يان سستةر وةلبطري دةبي 
ثيَان بلَي دةربارةي كوتان )كارتي كوتان ثيَان بدة( تا بتوانن بة 

 تةواوي ثشكنين بؤت بكةن. 

ارمان بكةي دةربارةي كاريطةري الوةكي دةتواني بة ئونالين ئاطاد
 /coronavirus-yellowcard.mhra.gov.ukخؤت  لة 

 يان بة ريَطايي بةرنامةي كارتي زةردي.

 

 

 كاريطةري الوةكي شياوانة ضين؟

وةك هةموو دةرمانةكان , كوتان ئةطةري هةبووني 
 كاريطةري الوةكي هةية. ئةم كاريطةريانة بة ئاساييانة نةرمن
ولة ضةند رؤذكدا دةروون ونةك هةموو كةسةك تووش 

 دةبيَت:

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

 كةيهةست بة مانديبوون دة 

 ذانةسةر 

 ئيَشانةكي طشتي يان ئةنفلوانايةكي نرم وةك نيشانةكان 

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 ثاكيتةكة 

بوون بكةي. ذمةي  بخويَنة( وئستراحةت بكة تا هةست بة باش
ئةستور زياد بةكار نةهيَنة. كاريطةري الوةكي نا ئاسايي 

 بووني ليكةِرذيَنة لة شويَنةكة. 

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 
كاريطةري الوةكي بن وةك قورسي هةناسة كردن ولةوانةية 

 بةر بكةويَن. 

ئةمة ثَي دةطؤتريت هةستياري توند ولةوانةية لةطةَل 
دةرمانةكاني تر وخواردنيش دروست بيَت. ئةم كاردانةوة 

 زؤر 

http://icc.gig.cymru/brechlyn-covid-19
http://phw.nhs.wales/covid-19-vaccination
http://111.wales.nhs.uk/
http://111.wales.nhs.uk/
http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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يَشتان طرنطة تؤ ريَنماييةكاني ناوضةي خؤت جيَبةجَي بؤية ه
بكةي بؤ ثاراستني ئةو كةسانةي لة دةوربةري تؤ. دةتواني 

 زانيارريةكان بدوزيةوة لة. 

.https://gov.wales/coronavirus 
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 ضي شتيك دواتر بكةم؟

كاتي سةرةداني ثالن دابني بؤ سةرةداني خؤتي دووةم. دةبيَت 
دووةم لةسةر كارتي تؤماري خؤت نووسراو. زؤر طرنطة 
هةردوو ذةمي كؤتان وةلبطري بؤ باشترين ثاراستن. لة بيريت 
 نةضي كارتي تؤمار لةطةَل خؤت بيَت كاتي سةرةداني دووةم.

من دةبيَت ضي بكةم ئةطةر من نةخؤش بووم كاتي سةرةداني 
 دووةم؟

تبيَت, باشترة تؤ راوةستي تا ئةطةر تؤ نةخؤش بووي وتا هة
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 

يان ضاوةرواني دةرنجامي بطؤري ئةطةر خؤت جيا كردوتة 
 ثشكنين كورونا دةكةي.

 ئايا كوتان من دةثاريَزيت؟

كوتاني ظايروسي كورونا ئةطةر تووش بوونت بة ظايروسي 
كورونا كةم دةكاتةوة. لةوانةية ضةند حةفةتيةك ثيَويست بيَت 
تا الشي تؤ توانايي بةرطيري كردن دروست بكات لة ئةم 
كوتانة. وةك هةموو دةرمانةكان هيض كوتان بة سةدا سةد 

ت بةردةوام بي لة خؤ ثاراستن  وةك كاريطةر نية بؤية دةبيَ 
دوور بوونةوةي كؤمةآليةتي, ثاكردني دةستةكان, وبةكار 
هيَناني دةمامك بؤ ريَطرتن لة تووش بوون. هنديك كةس هةر 
لةوانةية تووشي ظايروسي كورونا بن ثاش وةلطرتني كوتان 

 بةآلم زؤر توند نابيَت. 

ئيَستا من  ئايا من ظايروس دةطؤازيمةوة بؤ كةسةكي تر,
 كوتان 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 

 سَي ياسا

 بؤ ثاراستني سةالمةتي ويلز

 
 

 
 دةستةكانت بشوو

 
 

 دةمامك بةكار بينة 
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