kurdi

نیشان بدە بۆت گرنگە.

پێکوتە وەرگرە.
ی
ی
گرتن پێکوتە گرنگە بۆ ر
کەسان نزیکت بکە .وەر ی
کردن گشتگری پەتای کرۆنا.
کۆنتۆڵ
ئاگاداری لە خۆت و
ی
ی
پێکوتەی کرۆنا پارێزگاری لە خۆت و هەروەها کەسان نزیکت دەکات .سپاس لەوەی گرنگ دەدەیت.
خۆت ناونووس بکە بۆ پێکوتەی کۆرۆنا لەم ناونیشانانە
otanrokotteen.turku.fi
jagtarvaccinet.turku.fi
myvaccine.turku.fi
ی
تەلەفۆن پێکوتەی کۆرۆنا خزمەتگوازی دەدات لە ڕۆژ یان دووشەممە
بە پەیوەندی گرتن بەو ژمارە تەلەفۆنە| 02 266 0159 :
ی
ی
بەیان تا ٢ی دوا نیوەڕۆ.
کاتژمێ ٨ی
هەین
تا
ر
بەو ناونیشانەturku.fi/eterveyspalvelut :
ی
ی
ی
تەندروسن ئەلکێۆنییک
دەتوان ناونوویس بکەی لە ڕێگەی خزمەتگوزاری
کاتەکان دەدرێن بەو گروپ تەمەنەی کە نۆرەی پێکوتە لێدانیان هاتووە
زانیاری زۆرتر سەبارەت بە کوتانەکان:
turku.fi/koronarokotus | turku.fi/sv/coronavaccinationer | turku.fi/en/coronavirusvaccinations
ی ا
ی
شارەوان تورکو
یوتون
ویدیۆکان ڵپەرەی
ی
https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki/
 : https://youtu.be/R8sWBydzZjoکوردی

ئایا پێکوتەی کۆرۆنا جێی متمانەیە؟
پێکوتەی وایرۆسی کۆرۆنا بە پێی پڕۆسەی جیاواز و هەروەها زۆر وردی توێژینەوەکان ،بێ مەترسی هەڵسەنگێندراوە .تا ئێستا
بەڵگەیەک نەدۆزراوەتەوە کە بە پێی ئەو ،پێکوتەی کۆرۆنا کاریگەری لە سەر زۆر بوونی توانایی وایرۆسەکە دابنێت.

چی شتێک لەوانەیە ڕیگری بکات لە وەرگرتنی پێکوتەی کۆرۆنا؟
زۆر بە دەگمەنە ،کە نەتوانرێت وایرۆسی کۆرۆنا وەربگیردرێت .ئەگەر زۆر بە خیرایی ،لێدانی پێکوتە بوو بە هۆی کاردانەوەی تووندی
هەستیاری ،ئەو پێکوتەیە یا پێکوتەیەکی تری کۆرۆنا کە لەو پێکهاتە بەرهەم هاتووە ،ئێتر لێ نادرێت.

ئایا پێکوتە پێویستە ،ئەگەر دووچاری نەخۆشی کرۆنا بوبیت؟
بە پێی ئەو زانیاریانەی ئێستا هەیە ،کەسی تووشبوو بە پەتای کرۆنا بە ماوەی  ٦مانگ ،لە لەشیدا بەرگری دروست دەبێت ،بەو هۆیەوە بە النی
کەمەوە  ٦مانگ دوای نەخۆشی ،پێکوتەی کرۆنا پێشنیار دەکرێت.

دەتوانرێت پێکوتەی کرۆنا وەربگیرترێت ،ئەگەرنەخۆشیەکی ترت هەبێت؟
بە گشتی و بە شێوەیەکی ئاسایی ،دەتوانرێت پێکوتە وەربگیرێت ،تەنانەت ئەو کاتەی نەخۆشیەکت هەیە .کاتێک بە هۆی نەخۆشیەکی دژوار وەک
شێرپەنجە ،چارەسەری دەرمانی دەست پێدەکرێت یا بۆ نەشتەرگەری دەڕۆیت یا هەر کارێکی تری پزیشکی ،دەتوانیت لە گەڵ پزیشکی
چارەسەرکەری خۆت سەبارەت بە کاتی وەرگرتنی پێکۆتە ،قسە بکەی .کاتێک بە هۆی نەخۆشیەوە پلەی گەرمایی لەش بەرزە ،پێکۆتە نادرێت،
بەڵکو لیدانی پێکوتە بۆ کاتێکی تر ئەگوازرێتەوە.

چەند بە خێرایی کاریگەری پێکوتە دەست پێدەکات و بە چ ماوەیەک بەرگری بەردەوام دەبێت؟
کاریگەری بەرگری پێکوتەی کۆرۆنا ،کەم کەم گەشە دەکات .بە پێی لێکۆلینەوەکان کاریگەری بەرگری پێکوتەی وایرۆسی کۆرۆنا mRNA
دوو حەوتوو دوای یەکەمین ژەم بە ڕێژەی  ٥٠لە سەد و دوای  ٣تا  ٤حەوتوو بە ڕێژەی  ٩٠لە سەد ،دەست پێدەکات .دانی دوەمین ژەم لە
حەوتووی  ١٢دا گرنگە ،بۆ ئەوەی کە بەرگریەکە درێژخایەن بێت.

پێکوتەی کۆرۆنا دەدرێت بە مندااڵن؟
جارێ مندااڵنی ژێر تەمەن  ١٦ساڵ پێکوتەیان پێ نادرێت .دۆخەکە دەتوانێت بگۆردرێت ،کاتێک لێکۆڵینەوەی زیاتر لەم بارەوە کرا .بە پێی
زانیارەکانی ئێستا ،لە فینالند کەسانی تەمەن  ١٦ساڵ و لەوان بەتەمەنتر کوتانیان بۆ دەکرێت.

چی نیشانەیەک دوای لێدانی پێکوتە لەوانەیە دەربکەوێت؟ ئایا پێکوتەی کۆرۆنا کاریگەری الوەکی هەیە؟
هەموو پێکوتەکان هەروەک دەرمانی تر ،دەتوانرێت کاریگەری الوەکیان هەبێت .کاریگەری الوەکی زۆربەی پێکوتەکان سووک و کاتین .بە
شیوەیەکی گشتی ،دوای لێدانی پێکوتە نیشانەکانی شوێنی کوتان ،وەک ئێش ،سوور بوونەوە ،گەرم داهاتن و ئاوسان ،دەردەکەون .نیشانە گشتی و
ئاسایەکانی کاتی کوتانەکان هەروەها بریتین لە :کاردانەوەی گەرمی لەش ،ئێشی ماسولکە ،سەر ئێشە ،ماندوویی ،هەستیاری ،بێ تاقەتی و
موچورکی سەرما .ئەمانە بە دەرمانی ئێش و تا ،دەتوانرێت چارەسەر بکرێن.

