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 ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ ئافرەتى دوو گیان  

 .  19-زانیاری کورت لە پەیمانگای نەرویجی بۆ تەندروستی گشتی سەبارەت بە ڤاکسینی کۆڤید

   19- دەربارەی کۆڤید

تووند بن. ئافرەتێک چەندە زیاتر بچیتە ناو ماوەی دوو گیانىەکەی، ئەوە زیاتر   19-ئافرەتى دوو گیان ئەگەری زۆرە تووشی کۆڤید 

تووش دەبێت، و ماوەی نەخۆشیەکەش تووندتر دەبێت. پەیمانگای نەرویجی بۆ تەندروستی گشتی پێشنیاری ئەوە دەکات کەوا  

 نی هەردووک ژەمی ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا خۆیان بپارێزن.  ئافرەتى دوو گیان لە ڕێگەی وەرگرت 

   ئامۆژگاری:

هەموو ئافرەتانی دوو گیان کەوا زنجیرەی کوتانی سەرەتاییان تەواو نەکردووە، پێویستە تەواوی بکەن. ئەمە جێبەجێ   -

 دەبێت بێ گوێدانە ماوەی سێ مانگیەکە. 

ێزکەر وەربگرن. ئەمە بە تایبەت بۆ ئافرەتانی دوو گیان گرنگە  هەروەها پێشنیارکراوە ئافرەتانی دوو گیان ژەمی بەه -

هەفتە تێپەڕیوە لەوەتەی ژەمی یەکەم، و بۆ ئەو ئافرەتانەی   20کەوا لە سێ مانگی دووەم یان سێیەمدان کاتێک زیاتر لە 

 لە سێ مانگی یەکەمدان ئەگەر هەندێک دۆخی تری پزیشكییان هەبێت. 

 پێشینە 

ارەی ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ ئافرەتانی دوو گیان دوای زانیاری زیاتر هات دەربارەی کاریگەری  ئامۆژگاری نەرویجی دەرب 

ڤاکسین لە سەر دایک و منداڵەکە. ئەوەی ئێمە دەربارەی کاریگەری ڤاکسینەکە دەیزانین لە واڵتانی ترەوە سەرچاوەی گرتووە. بۆ  

 ۆ ماوەیەکی زۆر، و چەندین ئافرەتی دوو گیان لە نەخۆشخانە خەوێنران.  نموونە، بەریتانیا ڕێژەیەکی زیاتری نەخۆشی هەبووە ب 

مەترسیەکی زیاتریان هەیە بۆ   19-توێژینەوە نێودەوڵەتیەکان ئەوە نیشان دەدەن کەوا ئافرەتى دوو گیانی تووش بوو بە کۆڤید 

دوو گیان نین کەوا هەمان تەمەنیان هەیە.  خەواندن لە نەخۆشخانە و پێویست بوون بە پشتیوانی هەناسە بەراورد بەو ئافرەتانەی 

ڕێژەی ئەوانەی پێویستیان بە پشتیوانی هەناسە هەبوو لەگەڵ هەموو گۆڕاوەکانی ڤایرۆسی کۆڕۆنا زیادی کردووە. هەروەها  

قۆناغی  نەبوونە لە هەمان   19-مەترسیەکی بەرزتری لە دایک بوونی ناکام هەیە بەراورد بەو ئافرەتە دوو گیانانەی تووشی کۆڤید

 دوو گیانیدا. ئەم مەترسیانەی کێشەی هەناسەدان و لەدایکبوونی ناوەخت نزمە لەو ئافرەتە دوو گیانانەی ڤاکسینیان وەرگرتووە.  

ئەم توێژینەوانە کاریگەری پارێزەری ڤاکسینەکە نیشان دەدەن بەرامبەر ماوەی توندی نەخۆشیەکە لە دایکەکە و دووپاتی گرنگی  

پارێزراو بوون لە ڕێگەی ڤاکسینەکە دەکەن ئەگەر بشێت. دژەتەنە بەرهەم هێنراوەکان لە الیەن دایکەکە لە دوای کوتان بۆ  

اڵەکەش لە دوای لە دایک بوون دەپارێزرێت. هیچ توێژینەوەیەک پێشنیاری ئەوە ناکات کەوا  کۆرپەکەش دەگوازرێتەوە، بۆیە مند

 ڤاکسینەکە کاریگەری نەرێنی لە سەر دوو گیانى یان کۆرپەکە هەبێت.  

 کاریگەریە الوەکیەکان 

جەستە لە ئافرەتى دوو  باوترین کاریگەریە الوەکیەکانی وەک ژانەسەر، شەکەتی، هەستکردن بە ناساغی، تا، هێڵنج و ئازاری  

ڕۆژ    3- 2گیانیشدا هەن. زۆرجار نیشانەکان لە ژەمی یەکەم یان دووەم دەردەکەون لە دوای کوتانەکە و بۆ ماوەی نزیکەی  

 بەردەوام دەبن. هیچ کاریگەری الوەکی پەیوەست بە دووگیانی دەسنیشان نەکراون بەو ڤاکسینانەی لە نەرویج پەسەندکراون.  

 وێ ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا وەربگرم؟  ئایا دەتوانم لەك

پرسیار لە مامان یان پزیشکەکەت بکەت، یان سەیری وێبسایتی شارەوانی بکە بۆ زانیاری دەربارەی ئەو شوێنەی دەتوانیت تیایدا  

 ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا دەست بخەیت 

   زانیاری زیاتر 

وێنی ڤایرۆسی کۆڕۆنا:  زیاتر بدۆزەوە دەربارەی ڕاوێژ بۆ ئافرەتانی دوو گیان و شیردەر لە ڕێن 
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