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 19 -كوتاني كوظيد 
بؤ دةبيَت من ضاوةرواني وةلطرتني 

 بكةم؟ 19-كوتاني كوظيد
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 ئةو كةسانةي كة لة ذيَر مةتِرسيةكي طةورةدان لة

 يةكةم جار كوتانةك وةلدةطرن. 19-ئالؤزيةكاني كوظيد

ئيَستا هةينة كة دةابين دةكةن  19-لة وةالتي بريتانيا, دوو جؤري كوتاني كوظيد
يةكةم )لة اليةن فايزةر بايونتيض وئةسترازينيكا(. هةردوو كوتان ثيَويستيان 
بة ذةمةي جيا هةينة بؤ دابين كردني باشترين ثاراستني ماوة دريَذ. ئةم دوو 

بيَت لة وةالتي بريتانيا بةآلم مؤلَةت كوتانة هيَشتان مؤلَةتي تةواوي فروشتن نا
ثَي دراوة لة اليةن بريكاري ريَكخستني دةرمانةكان وبةرهةمةكاني ضاوديَري 

لة سةر بنةمايي هةلَسةنطاندني تةواوي سةآلمةتي  (MHRA)تةندروساي 
 وكاريطةري.

طروثةكي سةرةبخؤي خاوةن ثسثؤِرةكانة  (JCVI)ليَذنةي هاوبةشي كوتان 
 NHSووة كة دةبيَت خزمةتطؤزاري تةندروستي نيشتيماني راسثاردة كرد

يةكةم جار كوتان بداتة ئةو كةسانةي كة لة ذيَر مةترسيةكةي بةرزن لة 
وئةوانةي كة كيَشةي تةندروستي تونديان هةية  19-تووش بوون بة كوظيد

, وبؤ ثاراستني كارمةنداني 19-يان دةمرن بةهؤي تووش بوونيان بة كوظيد
نردوستي وكؤمةاليةتي. كاتي كة كوتان زياتر بةدةست ضاوديَري تة

 دةكةويَت, بة زؤترين كات كوتان دةدريَتة كةساني تر كة لة ذيَر مةتِرسيدان.

وةلبطري لةطةَل طروثي  19-دةبيَت تؤ كوتان كوظيد

 يةكةم ئةطةر تؤ:

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

 كارمةندي هيَلي ثيَشةوةي ضاوديَري تةندروستي بي ئةطةر تؤ 

 ئةطةر تؤ كارمةندي هيَلي ثيَشةوةي ضاوديَري كؤمةآليةتي بي 

 ئةطةر تؤ ضاوديَري ماَل بي كة ضاوديَري كةسي دةكةي 

  .لة طروثةكي زؤر الواز بي بؤ مةتِرسي لة روي تةندروستيةوة 

 كوتان بة ئةم شيَوةي خوارةوة دةدريَت:

 ساَل وزياترة 80ي كة تةمةنيان ئةو كةسانة 

  ساَل وزياترة 75ئةو كةسانةي كة تةمةنيان 

  وئةو كةسانةي كة  ساَل وزياترة 70ئةو كةسانةي كة تةمةنيان
 دةستنيشان كراون كة كيَشةي تةندروستي كراثيان هةية 

  ساَل وزياترة 65ئةو كةسانةي كة تةمةنيان 

  ة كة كيَشةي سالَ  64تا  16لة نيَوان ئةو كةسانةي كة تةمةنيان
 تةندروستي ماوة دريَيان هةية.



 

 

 

 كيَشةي تةندروستي ماوة دريَذ ئةوانةي خوارةوة دةطريَتةوة:

 )شيَرثةنجةي خويَن )وةك لوكيميا, ليمفوما يان مةيلوما 

 نةخوشي شةكر 

  َنةخؤشي دل 

  هةناسة كردن هةر وةك ئلتيهابي كيَشةي سينط يان قورسي
 بوري هةناسة, ئاوساني سييةكان وتةنطةنةفةس

 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) 

  نةخؤشيةكاني دةمار يان ويَرانكةري ماسولكة هةر وةك
 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 ز)ياتر 

 كيَشةي دةرووني توند هةبيَت 

 

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

  ئةو كةساني كة ضاوديَري سةرةكين بؤ كةساني

بةتةمةن ئةوانةي كة تةندروستيان لة ذيَر مةترسي 

كةسةي ضاوديَر دةكات نةخؤش دةبيَت ئةطةر ئةو 

 كةوت.

  كةساني طةةورةي طةنج كة لةشويَني تةندروستين ولة

 شويَني مانةوةي ماوة دريَذن.

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

كاتي كة كوتاني زياتر بدةست دةكةويَت بة طروثي زياتر لة خةلَك 

 دةدريَت 
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من يةكةكم لة طروثةكاني سةرةوة دامة, بؤ دةبيَت من 

 ضاوةروان بم.

كوتاني ظايروسي كورونا بةدةستمان دةكةويَت وةك بؤمان ثةسةند دةكةن, 

وضونكة هةر باجةك دروست دةكريَت وبؤمان دةنيَرين, بة سورة بانطي 

ةبيَتة سورةي تؤ بة خةلَك دةكةين وكاتي سةرةدانةكة بؤ دةنيَرين كاتي د

 زؤترين كات كة كوتان لة ذيَر دةستمان هةبيَت.

 لة ضي شويَنةك من كوتان وةلدةطرم؟

كوتان بة ريَطايي جاواز بة خةلَك دةدريَت. زؤرينةي خةلَك دةرونة 

نيَزيكترين سةنتةري كوتان. هنديك تيمةكاني كوتان سةرةداني خةلَك دةكةن 

 خانووةكاني ضاوديَري.وكوتان ثيَان دةدةن, بؤ نمونة 

من ضي بكةم ئةطةر ئةو سةنتةري كة بؤ من 

 دةستنيشان كراوة نيزيك نةبيَت 

تكاية سةرةداني ئةو سةنتةرة بكة كة بؤ تؤ دةستنيشان كراوة. ئةطةر 

نةضية ئةو سةنتةري كة بؤ تؤ دةستنيشان كراوة, لةوانةية ضاوةروان 

 بكةي تا سةنتةرةكي تر بؤت دةستنيشان بكةن.

بة ثارة بكرم لة شويَنةكي  19-ئايا دةتوانم كوتاني كوظيد

 ؟تايبةت يان لة دةرمانخانة

تةنها بة بَي بةرامبةر هةية بة ريَطايي  19-نةخيَر, كوتان كوظيد

  .NHSطروثةكاني شايستةي 
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 زانياري زياتر
دةتواني زانياري زياتر بدوزيةوة دةربارةي كوتاني 

وثَيكهاتةكاني وئةطةري كاريطةري الوةكي لة  19-كوظيد
  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 
, يان بة coronavirus-yellowcard.mhra.gov.ukئونالين لة 

 رد.دابزيني بةرنامةي كارتي زة
زانياريةكاني تؤ بةكار دةهينيت  NHSتا بزاني ضون 

سةرةداني ئةم مالَثةرةية بكة 
111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/ 

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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