
 ڤاکسینی دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا
– (Pfizer/BioNTech) Comirnaty

کۆرۆناڤایرۆسی نوێ دەبێت بھ ھۆی ئیلتیھاب لھ بۆرییھکانی ھھناسھدا. زۆر کھس ھیچ نیشانھیھکیان نییھ یان نیشانھی 
سووکیان ھھیھ بھ�م لھوانھیھ ھھندێک کھس بھتوندی نھخۆش کھون. بھسا�چووان و ئھوانھی نھخۆشی تایبھتی تریان 

ھھیھ، زیاتر لھبھردەمی تووشبوون بھ جۆری توندی ئھم نھخۆشییھ یان مردن دان. ڤاکسین دەمانپارێزێت لھ ھھمبھر 
تووشبوون بھ جۆری توندی نھخۆشی کۆڤید-19 دا. 

کێ دەبێ ڤاکسینی کۆرۆنا بکوتێت.
ڤاکسینی کۆرۆنا لەڕێگەی بەرنامەی نیشتمانی کوتانی ڤاکسین پێشکەش دەکرێت و بۆ ئەو کەسانەی لە نەرویج دەژین 

بەردەستە. ڤاکسینەکە بەخۆڕایی و دڵخوازانەیە.  

چۆن ڤاکسینەکە وەرگرم؟
پشکنینی ماڵپەڕی شارەوانی خۆت بکە بۆ زانیاری دەربارەی  ئەو کەسانەی کە ڤاکسینەکەیان پێ پێشنیار دەکرێت، 

چۆنیەتی ڕێکخستنی کوتانی ڤاکسین و کاتی ئەنجامەکەی.

ئەم ڤاکسینە چۆن دەکوترێت؟
ڤاکسینەکە دوکوترێتە بەشی سەرەوەی باسکەکە. بەر لە کوتانی ڤاکسین، پرسیارت لێدەکرێت کە ئاخۆ هەست بە باشی 
دەکەیت و ئاخۆ پێشووتر کاردانەوەت هەبووە لەئاست ئەو ڤاکسینانەی پێشووتر کوتاوتە. لەبیرت بێت ئەگەر کۆڤید-9

ـەت هەبووە یان پێشووتر ڤاکسینی کۆرۆنات کوتاوە، دووگیانی، هەستیاری یان خوس حەساسیەتت هەیە، دەرمان 
بەکار دێنی یا کێشەی تەندروستی ترت هەیە، باسی بکەیت. پەیڕەوی ڕێنماییەکان بکە بۆ ژمارەی و مەودای نێوان 
دۆزەکان کە بۆ گرووپی تۆ جێبەجێ دەکرێت. مەڵبەندی کوتانی ڤاکسین دەتوانێ لەم بوارە یارمەتیت بدات. گرنگە 

کە دۆزەکان لە کاتی دەسنیشانکراودا وەرگری. ئەوە ئاساییە کوتانی ڤاکسین دواخرێت لەبەر نەخۆشی سەخت و تای 
سەرووی C° 38. پاش کوتانی ڤاکسین، داواتلێدەکرێت کە النیکەم 20 خولەک لە شوێنی کوتانی ڤاکسینەکە چاوڕێ 

بمێنیتەوە.

ئەم ڤاکسینە چۆن کار دەکات؟ 
ئەم ڤاکسینە داگری ڕێنمایی )پەیامبەری RNA( یە بۆ دڕکەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. جەستە هەندێک نموونەی 

الساییکەوەوەی بێزەرەر لەو کۆمەڵە دڕکە دروست دەکات کە سیستەمی بەرگری جەستە دەتوانێ ڕاهێنانیان لەسەر 
بکات.  بەم شێوازە، سیستەمی بەرگری جەستە فێردەبێت کە کە هەست بە دڕکەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بکات و 

لەئەگەری تووشبوون بە ڤایرۆسەکە دەتوانێت بەرگری لە جەستە بکات.  پەیامبەری RNA بەخێرایی لەالیەن جەستەوە 
پارچەپارچە دەکرێت  وهیچ کاریگەرییەکی لەسەر مادەی جەنەتیکی نابێت. 

ڤاکسینەکە داگری ڤایرۆسی زیندوو نییە و نابێتە هۆی نەخۆشی کۆڤید-19. ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆرۆنا کار دەکات بۆ 
بەرگری لە نەخۆشی. ئەو ناتوانێت نەخۆشی بەردەوام چارەسەر بکات. 
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ئەم ڤاکسینە چەندە باش کار دەکات؟
ڤاکسینھکان بھ تھواوی بھرگری ناکھن لھ دژی ب�وبوونھوەی زیاتری نھخۆشی. بۆیھ، گرنگھ بھردەوام بین لھ 

بھدواداچوونی ئامۆژگاری کۆنتڕۆڵکردنی نھخۆشی.

کاریگەری الوەکی 
زۆربەی کاریگەرییە الوەکییەکان لە چەند ڕۆژی یەکەمی پاش کوتانی ڤاکسینەکە ڕوو دەدەن. ڤاکسینەکانی کۆرۆنا زیاتر 

لە ڤاکسینەکانی تر، کاریگەری الوەکی باو دروست دەکەن. نیشانەکان بەگشتی الواز تا مامناوەندین و پاش چەند ڕۆژ 
چارەسەر دەبن، بەاڵم هەندێک نیشانەی تووند لەخۆیان پیشان دەدەن. خەڵکی گەنج بەگشتی کاریگەری الوەکی کەمێک 

تووندتریان هەیە لە کەسانی بەتەمەنتر.

زۆربەی کەسانی ڤاکسینەکراو لە شوێنی کوتانەکە ئێشیان دەبێت. کاریگەرییە الوەکییە باوەکان بریتین لە ماندوویەتی، 
سەرئێشە، ئێشی ماسوولکەیی، لەرز، ئێشی جومگە و تا. ئەم کاریگەرییە الوەکیانە پاش دۆزی 2 زیاتر باوە.

کاریگەرییە الوەکییەکانی مەترسیدار دەگمەنن. کاریگەرییە الوەکییەکانی دەگمەن بریتین لە هەوکردنی دڵ )مایۆکاردیت 
و پەریجاردیت( ئەمانە بەگشتی پاش دۆزی 2 و بەگشتی لە هەرزەکارەکان و گەنجەکان روو دەدات. ئەگەر کاریگەری 
الوەکی دەگمەن روویدا وەکوو کاردانەوەکانی هەستیاری تووند و هەوکردنی دڵ ئەوە شیاوی چارەسەرییە. ئێمە ناتوانین 

کاریگەری الوەکی دەگمەن کە تا ئێستا نەزانراون یان کاریگەرییەک کە پاش ماوەیەکی درێژ لە کوتانی ڤاکسینەکە 
دەردەکەون ڕەتبکەینەوە.

ئەگەر کاریگەری الوەکی دەرکەوت چی بکەین؟
ئەگەر نیشانەکانی چاوەڕواننەکراو، تووند یان درێژماوەتان تووش بوو، بۆ هەڵسەنگاندن و ڕاوێژ پەیوەندی بکە بە 

پزیشکەکەت یان فەرمانبەری چاودێری تەندروستی تر. ئەم کارە ئەنجام بدە بەبێگوێدان بەوەیکە وابیربکەوەیە کە بەهۆی 
کوتانی ڤاکسینەوە بووە یان نا. فەرمانبەرانی چاودێری تەندروستی لەسەر ئەرکیانە کە هەرجۆرە کاردانەوەی مەترسیدار 

یان چاوەڕواننەکراو کە پێیان وایە بەهۆی ڤاکسینەوەیە ڕاپۆرت بکەن. هەروەها دەتوانی ڕاگەیاندنەکەت لەڕێگەی 
helsenorge.no بنێریت.

ڕازیبوونی مەرجدار
ئەم ڤاکسینی کۆرۆنایە لە تۆژینەوەکانی فراواندا تاقیکراوەتەوە کە چەندین هەزار کەس ڤاکسینەکەیان وەرگرتووە. 
ئەم تۆژینەوەیانە هەروەک ڤاکسینەکانی تر جێبەجێکرا، بەاڵم کاتی تێبینێکە کەمترە.  دەسەاڵتی چاودێری دەرمان 

ڕازیبوونی مەرجداری داوە بە ڤاکسینەکە. ئەمە بەواتای ئەمەیە کە داتای پێویست هەیە بۆ هەڵسەنگاندنی ئەوە کە سوود 
و قازانجەکانی ڤاکسینەکە زۆر زیاترە لە مەترسییەکەی، بەاڵم بەرهەمهێنەری ڤاکسین دەبێ بەردەوام بێت لە تۆژینەوەی 

خۆی و بەبەردەوامی داتاکان بخاتە بەردەستی دەسەاڵتی چاودێری دەرمان.

کام ڤاکسینم وەرگرتووە؟
کاتێک کە ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆرۆنا درا بە تۆ، لە بەشی بەرگریکاری نەرویج لە،سیسڤاک)SYSVAK(، تۆمار 

helsenorge.no. دەکرێت. دەکرێ دەستت بە زانیارییەکانی خۆت بگات لە

ئاخۆ دەتهەوێت زیاتر بزانیت؟ 
تکایە پرسیار بکە لە پزیشک یان فەرمانبەرانی تری چاودێری تەندروستی خۆت یان سەیری ماڵپەڕی دامەزراوەی 

fhi.no/cip. تەندروستی نەرویج بکە بە ناونیشانی


