
KURDISK

Side 1: 

 ٣-٢-١ پێکوتە )ڤاکسێن(
 ، بکرێن  پێکوتەزۆرتر خەڵک تا 

 زووتر دەتوانین کۆمەڵگا ئاواڵە بکەینەوە 
 ناونووسی بکەی پێکوتە نۆبەیلە شاری فرێدریکستاد دەتوانی لەم ماڵپەڕەدا بۆ 

www.fredrikstad.kommune.no/vaksine 
 دەبێ.  BankIDبە  تپێویستبۆ پێناسە 

 گەیشت، بانگهێشت دەکرێی.کاتێک نۆبەت 
 (٣)بژاردەی  ٦٩ ٣٨ ١١ ٠٨ پێکوتەدەتوانی بە ژومارە تەلیفوونی 

 ئەگەر پرسیارت هەیە یا پێویستت بە یارمەتیە.  بکەیپێوەندی 
 لە فرێدریکستاد دەتوانی سەردانی ئێرە بکەی:  پێکوتەبۆ زانیاری زیاتر دەربارەی 

www.fredrikstad.kommune.no/vaksine 
 
 

Fotnote: 

 لە بەشەکانی ئەندامی بەراز یا  پێکوتەیە*ئەم 
 تر پێکنەهاتووە. تێکەاڵوی وزەی 

 
 

Bakside: 

 یەکانی پێکوتەتێکەرێکار
 ەری خۆی هەبێ. پێکوتەی تێککار  ێهەموو جۆرە پێکوتەیەک دەتوان

 دەست هەروەتر. لەشی مرۆڤ پاش ئەوەی پێکوتەی پێگەیشت، کڕۆناش 
 کردنی بەرگری بە دژی ڤایرۆسەکە. کاتێک لەش ئەم دەکات بە دروست

 بەرگرییە ساز دەکات، مرۆڤ دەتوانێ نەو نیشانانەی لێوەدەر بکەوێ کە وەک 
 نیشانەکانی کاتی تووشبوون بە نەخۆشی کڕۆنایە. ئەمە کارتێکەریی پێ دەڵێن.

 کارتێکەریی چیە؟
 تاولەرز، ئێش لە ماسولکەکانکارتێکەریی دەتوانێ وەک سەر ئێشە، ماندوویی، 

 هەروەتر هیندێک کەسیش دەتوانێ شوێنی لێدانی پێکوتەکەیان  و جومگەدا بێ.
 ڕۆژان دەخایەنێ.  ٢تا  ١ئێشی هەبێ.ئەم کارتێکەرییانە زۆرتر 

 کێ تووشی کارتێکەریی دەبێ؟ 
 نەی پێکوتە دەکرێن بە زۆر یان کەم تووشی ئەمنزیک نیوەی ئەو کەسا

 کارتێکەرییانە دەبن، دیارە بە زۆربە نیشانەکانی سووکیان تووش دەبێ.
 ئەگەر مرۆڤ نیشانەکانی جیدی لێوەدەر بکەوێ، دەبێ بە زووترین کات

 پێوەندی بکات بە دوکتۆری خۆی یان بە ناوەندی فریاکەوتنی خێرا.

 لە فرێدریکستاد دەتوانی سەردانی ئێرە بکەی:  پێکوتەبۆ زانیاری زیاتر دەربارەی 
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ئەگەر زانیاری زیاترت دەوێت دەربارەی ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا، سەیری وێبسایتی پەیمانگای نەرویجی بۆ تەندروستی گشتی بکە: 
https://www.fhi.no/kvp

ڤاکسینەکە جەستە فێر دەکات بۆ ئەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا 
بناسێتەوە و خۆی لە دژی بپارێزێت.

ڤاکسینەکە بەخێرایی بە لە جەستە دەردەچێت.

بەاڵم، جەستە بیری دەمێنێت چۆن پارێزگاری لە خۆی 
بکات لە دژی ڤایرۆسەکە.

پەیوەندی بە پزیشک یان پسپۆرێکی دیکەی تەندروستى 
بکە ئەگەر نیشانەی پێشبینی نەکراو، تووند یان 

درێژخایەنت لە دوای ڤاکسینەکە دەبێت.

ڤاکسینەکە چۆن کار دەکات؟

کاریگەریە الوەکیەکان

کاریگەریە الوەکیە ناباوەکان

ڤاکسینەکە لە توێژینەوەی گەورە تاقیکراوەتەوە لە سەر 
هەزاران خەڵک. کاریگەریە الوەکیە باوەکان ئەمانەن:

ژان لە شوێنی کوتانەکە •
ماندوو بوون •

ژانەسەر •
ئازاری جەستە •

تا یان لەرز •

ئەم کاریگەریە الوەکیانە نائاسوودەن، بەاڵم لە دوای چەند 
ڕۆژێکی نامێنن.

ڕێبەری خێرا بۆ ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا

دەربارەی پێدانی ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆرۆنا

COVID-19 )ڤایرۆسی کۆڕۆنا(. زانیاری کورت لە پەیمانگای نەرویجی بۆ تەندروستی گشتی سەبارەت بە ڤاکسینی دژی 

چۆن دەکوترێیت؟

ڤاکسینەکە چۆن بە باشی کار دەکات؟

ڤاکسینەکە دەدرێت بە هەموو ئەوانەی پێشنیاریان بۆ کراوە 
وەری بگرن.

بەخۆڕاییە.

ڤاکسینەکە دەتپارێزێت لە ڤایرۆسی کۆرۆنای ٢٠١٩.

ڤاکسینەکە بە شێوەی دەرزی لە قۆڵ دەدرێت.

ڤاکسینەکە بە دوو ژەم دەدرێت کە چەند هەفتەیەکی کەمی لە 
نێوانە.

لەبیرت بێت ئاگادارمان بکەیتەوە ئەگەر دوو گیانیت، 
هەستیاریت هەیە، دەرمان بەکاردێنیت یان پێشتر ڤایرۆسی 

کۆرۆنات گرتووە.

زۆرینەی خەڵکی 1-2 هەفتە لە دوای ژەمی دووەم پارێزراو 
دەبن.

ئەوانەی دەکوترێن پێویستە پەیڕەوی ئامۆژگاریەکان بکەن بۆ 
وەستاندنی باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکە.
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