
Rêbernameya lezgîn a vaksîna 
vîrûsa korona ji bo mezinan
Agahiyên kurt ji Enstîtuya Tenduristiya Giştî ya Norwêcê di derbarê vaksîna li dijî KOVÎD-19 
(nexweşiya vîrûsa korona)

Derbarê vaksîna vîrûsa korona
Ev vaksîn mirovan li hember cureya girana 
Kovîd-19 diparêze.

Pêdivî ye ku hemî kesên mezin li dijî vîrûsa korona 
bêne vaksîne kirin.

Ev vaksîn belaş e.

Derbarê vaksînekirinê de
Vaksîn bi navbera çend hefteyan cuda ji hev têne 
lêdayîn.

Eger hûn nebawer in ku kîjan ji bo we baş e, ji 
karmendên tenduristiyê bipirsin.

Eger alerjiya we hebe, dermanî bikar dînin, nexweş 
in, an tûşî Kovîd-19 ne, berpirsan agahdar bikin.

Ev vaksîn li sermilê we tê lêdayin.

Ev vaksîn çiqas bibandor e?
Pir kes 3 hefte piştî doza yekema vaksînê li 
hember cureya girana Kovîd-19 baş têne parastin.

Bi lêdayina vaksînên dozên zêdetir, parêziya we 
zêde û dirêjtir dibe.

Dibe ku hûn pê bikevin, lê nexweşiya we dê siviktir 
be.

Piştî ku hûna hatine vaksîne kirin jî, pêşniyarên 
kontrolkirina nexweşiyê bişopînin.
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Ji bo agahdariyên bêtir li ser vaksîna vîrûsa korona, serdana malpera 
Enstîtuya Tenduristiya Giştî ya Norwêcê li jêr bikin: https://www.fhi.no/cvp

Vaksîn laşî hîn dike ku vîrusa koronayê nas bike û 
xwe li hember wê biparêze.

Vaksîn zû ji leşî tê derketin.

Lê laş çawaniya parastina xwe li hember vîrusê bi 
bîr tîne.

Ev vaksîn çawa dixebite?

Bandorên neyînî
Bandorên neyînî yên hevpar ev in:

• Êşa li cihê vaksînê
• Westiyan
• Serêşî
• Êşa laşî
• Tay û lerz

Ev bandorên neyînî acizker in, lê piştî çend rojan 
namînin.

bandorên neyînî yên ne gelemperî
Bandorên neyînî yên giran pir kêm hatine dîtin.

Bandorên neyîni yên kêm dîtî ên wekî reaksiyonên 
alerjîk û iltîhaba dilî eger xuya bibin dikarin werin 
derman kirin.

Em bi baldarî her bandorên neyînî yên nediyar bi 
baldarî dinirxînin.

Eger piştî vaksînê nîşanên neasayî, giran an 
demdirêj hebin, bi doktor, hemşîreyên tenduristiya 
giştî, an pisporê lênêrîna tenduristiyê re têkilî 
daynin.

https://www.fhi.no/cvp

