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ڤاکسینی دژ بە کۆرۆناڤایرۆس

– )Novavax( Nuvaxovid

کۆرۆناڤایرۆسی نوێ دەبێت بە هۆی ئیلتیهاب لە بۆرییەکانی هەناسەدا .زۆر کەس هیچ نیشانەیەکیان نییە یان نیشانەی
سووکیان هەیە بەاڵم لەوانەیە هەندێک کەس بەتوندی نەخۆش کەون .بەسااڵچووان و ئەوانەی نەخۆشی تایبەتی تریان
هەیە ،زیاتر لەبەردەمی تووشبوون بە جۆری توندی ئەم نەخۆشییە یان مردن دان .ڤاکسین دەمانپارێزێت لە هەمبەر
تووشبوون بە جۆری توندی نەخۆشی کۆڤید 19-دا.

کێ دەبێ ڤاکسینی کۆرۆناڤایرۆس بکوتێت؟
ڤاکسینەکانی کۆرۆناڤایرۆس کە لەڕێگەی پالنی نیشتیمانی بەرگری پێشکەش دەکرێن ،بەردەستە بۆ ئەو کەسانەی لە
نەرویج دەژین .کوتان بێبەرامبەر و بە ویستی خۆتە.
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر لەسەر ئەوەی کێ دەبێ ڤاکسینەکە بکوتێت ،کوتانەکە چۆن ڕێک دەخرێت و کاتی
ئەنجامدانی ڤاکسینەکە ،سەردانی ماڵپەڕی شارەوانی بکە.

ڤاکسینەکە چۆن دەکوترێت؟
ڤاکسینەکە لە بەشی سەرەوەی باسک دەدرێت .بەر لە کوتان پرسیارت لێدەکرێت ئاخۆ باشی و لەشت کاردانەوەی
هەبووە بۆ ڤاکسینەکانی تر کە لەوەپێش کوتاوتن یان نا؟ ئەگەر کۆڤید19-ت گرتووە یان پێشتر ڤاکسینی کۆرۆناڤایرۆست
کوتاوە ،دووگیانیت ،حەساسییەتت هەیە ،دەرمان دەخۆیت یان کێشەی تری تەندروستیت هەیە ،بێگومان ئاگادارمان کەوە.
ڕێنماییەکانی پەیوەست بە ژمارەی دۆزەکان و مەودای کاتی پەیوەست بە گرووپی خۆت ڕەچاو بکە .بنکەی کوتان
دەتوانێت لەمبارەوە یارمەتیت بدات .دەبێ دۆزەکان لە کاتی دیاریکراودا بکوتیت .بەگشتی ئەگەر بەتوندی نەخۆش بیت
و تای سەرووی 38 °Cت هەبێت کوتانەکە دوا دەخرێت .پاش کوتان ،داوات لێدەکرێت النیکەم  20خولەک لە شوێنی
کوتان چاوەڕێ بکەیت.

ڤاکسینەکە چۆن کار دەکات؟
ئەم ڤاکسینە لەسەر بنەمای پڕۆتین و بەپێی تەکنۆلۆجیای ڤاکسینی سونەتی بەرهەم هاتووە .ئەمە جۆرێک لە سپایکەکانی
ئاسایی تێدایە لەسەر کۆرۆناڤایرۆس (پرۆتینی سپایک) کە سیستەمی بەرگری دەتوانێت ڕاهێنانی لەسەر بکات .لەگەڵ
ئەوەشدا ڤاکسینەکە مادەیەکی نوێ (ئەدجوانت)ی تێدایە کە یارمەتی دەدات بۆ بەرزکردنەوەی وەاڵمی بەرگری لەش.
بەم شێوەیە سیستەمی بەرگری فێر دەبێت کە سپایکی کۆرۆناڤایرۆس بناسێتەوە و دەتوانێت بەرگری لە جەستە بکات
ئەگەر تووشی ڤایرۆسەکە ببێت .ڤاکسینەکە ڤایرۆسی زیندووی تێدا نییە و نابێتە هۆی نەخۆشی کۆڤید .19-ڤاکسینی
کۆرۆناڤایرۆس ڕێگە دەگرێت لە تووشبوون بە نەخۆشی .ڤاکسینەکە ئەم نەخۆشییە چارەسەر ناکات.

ڤاکسینەکە چەندە کاریگەرە؟
ڤاکسینەکان بە تەواوی بەرگری ناکەن لە دژی باڵوبوونەوەی زیاتری نەخۆشی .بۆیە ،گرنگە بەردەوام بین لە
بەدواداچوونی ئامۆژگاری کۆنتڕۆڵکردنی نەخۆشی.
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ئاڵۆزی الوەکی
زۆربەی ئاڵۆزە الوەکییەکان لە چەند ڕۆژی یەکەمی پاش کوتان دەردەکەون .بەگشتی نیشانەکان الواز و مامناوەندین
و پاش چەند ڕۆژ چارەسەر دەبن ،بەاڵم هەندێک کەس نیشانەی زیاتریان هەیە .بەگشتی گەنجان ئاڵۆزی زیاتریان
هەیە لەبەراورد لەگەڵ بەسااڵچوواندا .باوترین ئاڵۆزی باو بریتین لە ئێش و ژان لەو بەشەی کوتانەکە ئەنجام دراوە،
ماندوویەتی ،ئازاری ماسوولکە و جومگەکان ،ژانەسەر ،هەستی ناخۆش ،هێلنجدان و رشانەوە .هەندێ کەس ،زۆرجار
پاش دۆزی دووەم تایان هەیە .بەگشتی ،ئاڵۆزی الوەکی پاش کوتانی دۆزی دووەم زیاترە لە دۆزی یەکەم .بەپێێ ئەو
لێکۆڵینەوانەی لەسەر ڤاکسینەکە کراوە ،وێدەچێت  Nuvaxovidلە بەراورد لەگەڵ کوتانی ڤاکسینەکانی mRNA
ئاڵۆزی الوەکی سووکتر لەگەڵ کاتێکی کەمتریان هەیە .ناتوانین ئاڵۆزی الوەکی دەگمەن یان ئەو ئاڵۆزیانە ڕەت کەینەوە
کە تەنیا ماوەیەکی زۆ پاش کوتان دەردەکەون.

ئەگەر ئاڵۆزی الوەکیم هەبوو دەبێ چی بکەم؟
ئەگەر نیشانەی چاوەڕواننەکراو یان درێژخایەنت هەبوو ،بۆ هەڵسەنگاندن و ڕاوێژ پەیوەندی بکە بە پزیشکی
خۆت یان فەرمانبەری چاودێری تەندروستی ترەوە .جیالەوەی پێت وایە ،ئەم نیشانانە بە هۆی کوتانی ڤاکسینە یان نا،
پەیوەندیان پێوە بکە .فەرمانبەرانی چاودێری تەندروستی دەبێ هەرچەشنە کاردانەوەی توند یان چاوەڕواننەکراو
ڕاپۆرت بکەن کە پێیان وایە بە هۆی ڤاکسینەکەیە .لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانیت لەڕێگەی helsenorge.no
ڕاگەیاندنێک بنێریت.

کام ڤاکسینم کوتاوە؟
کاتێک ڤاکسینی کۆرۆناڤایرۆس دەکوتیت ،لە نووسینگەی تۆمارکردنی بەرگری نەرویج ،SYSVAK ،تۆمار دەکرێت.
لە  helsenorge.noدەکرێ زانیارییەکانت لەبەردەست بن

دەتهەوێ زیاتر بزانیت؟
تکایە پرسیار بکە لە پزیشک یان فەرمانبەرێکی تری چاودێری تەندروستی یان سەردانی ماڵپەڕی ئەنیستیتۆی گشتی
نەرویج بکە بە ناونیشانی www.fhi.no/cvp
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