بەرپەڕێ پێزانینان یێ گوهارتییا کۆڤید ١٩-دەلتا
گوهارتی چییە؟
ب شێوەکێ بەردەوام ڤایرۆس دهێنە گوهۆڕین ب ڕێکا بازدانێ ل دەمێ ئەو ڤایرۆسە بەالڤ دبن ،کو دبیتە ئەگەرێ دروستبوونا چەند
جۆرەکێ جودا ژ وێ ڤایرۆسا ڕەسەن کو ب گوهارتی یا هاتییە نیاسین .گوهارتی گوهۆڕینێن بچویکن ب هەڤبەرکاری دگەل شێوێ ڕەسەن
یێ ڤایرۆسێ و دشێن کارتێکرنی لسەر ڕێژا ڤەگوهاستنێ و توشبوونێ بکەن ،و دشیان دا هەیە کو کارتێکرنێ بکەتە سەر گرانییا وێ
نەساخیێ کو ژ ئەگەرێ وێ ڤایرۆسێ تووشی کەسەکێ دبیت.

گوهارتییا دەلتا چییە؟
گوهارتییا دەلتا یان زنجیرا  ،B.1.617.2دەستپێکێ ل هندستانێ هاتە نیاسین و دیتن ،کو وەکی ئێک ژ ب "لەزترین و گونجاترین"
گوهارتییا کۆڤید ١٩-هەتاکو ئەڤرۆ ئاماژە پێ دهێتە کرن .د نوکەدا زنجیرەکا زالە ل ویالیەتیێن ئێکگرنتی .یا هاتییە دیارکرن کو ب لەزتر و
ساناهیتر ژ گوهارتیێن دویتر بەالڤ دبیت .هەروەسا هندەک ڤەکۆلینان پێشنیارا وێ چەندێ یا کری کو گوهارتییا دەلتا مەترسی یا هەی لسەر
کەسەکێ کو بەرئەنجامێن خراپ زێدە بکەت پشتێ توشبوونێ ب کۆڤید .١٩-ساخلەمییا گشتی یا ئینگلتەرا ڤەکۆلینەک ل سکۆتلەندا بەالڤ
کرییە کو ئاماژێ ب وێ چەندێ دکەت ئەو کەسێن توشی گوهارتییا دەلتا بووین  ٪٨٥ئەگەرێ نڤاندنا وان ل نەخۆشخانێ زێدەترە ب
هەڤبەرکاری دگەل توشوویێن گوهارتیێن دویتر (ب گشتی ئەلفا).
داخباری و دلتەنگیەکا تایبەت دەربارێ گوهارتییا دەلتا ئەوە کو وەسا دیارە ب شێوەکێ ساناهی دناڤ گەنجاندا بەالڤ دبیت .ئەڤە چێدبیت
کەو بەرەڤ ڕێژەکا پتر یا حالەتێن کۆڤید ١٩-بچیت ،نڤاندنێن زێدەتر ل نەخۆشخانان ،و ئەگەرێن زێدەتر یێن مرنێ .زارۆک و کەسێن مەزن
دناڤبەرا ژیێ  ٤٩-٥ساڵیێ  ٢.٥جاران ئەگەرێ توشبوونا وان ب گوهارتییا دەلتا زێدەترە ب هەڤبەرکاری دگەل کەسێن  ٥٠ساڵی یان
مەزنتر .ئەڤە تەکەزێ لسەر گرنگیا هەمی تاکێن کۆمەلگەهێ دکەت ،نەکو بتنێ ئەوێن د مەترسیێن زێدەتر دا ،داکو بهێنە ڤاکسیندان.
هەروەسا تەکەزێ لسەر وێ چەندێ ژی دکەت کو دەمامک بهێنە بکارئینان و دویرکەفتنێن کۆمەالیەتی بۆ وان کەسێن نەشێن ڤاکسینێ
وەرگرن.

ئەرێ ڤاکسیندان کارتێکەرن ل هەمبەری گوهارتییا دەلتا؟
ڤەکۆلینێن دەستپێکیی وێ چەندێ دیار دکەن کو ئەو ڤاکسینێن ل خوارێ ل ویالیەتێن ئێکگرتی بەردەستن :فایزەر ،مۆدێرنا ،و جۆنسۆن ئەند
جۆنسۆن ،پارێزگاریێ ل دژی گوهارتییا دەلتا پێشکێش دکەن .بەروڤاژی ،ئەو کەسێن کو ب دروستی نەهایتنە ڤاکسیندان ،یان ئەو کەسێن کو
ب شێوێ نیڤی هاتینە ڤاکسیندان (ئێک جار وەرگرتنا دوزا دەرمانێ فایزەر یان مۆدێرنایێ) ،ب ڕێژەکێ زیدەتر ل بن مەترسییا توشبوونێ ب
گوهارتییا دەلتا دانن .پێزانینێن هەنوکەیی دەربارێ کارتێکرنا ڤاکسیندانێ ب ڤی شێوەییە:
•

دهێتە بەحسکرن فایزەر  ٪٨٧.٩کارتێکەرە دوو هەفتییان پشتی دوزا دووێ ل هەمبەری گوهارتییا دەلتا :ئەڤە ب هەڤبەرکاری دگەل
 ٪٣٣.٢کارتێکرنا پشتی ئێک دوزا دەرمانی .هەروەسا شلۆڤەکرنەک لسەر  ١٤٠١٩کەسێن توشبوویی ب گوهارتییا دەلتا وەسا دیار
دکەت کو  ٪٩٤کارتێکرنەکا گران یا هەی لسەر کەسێن نەساخ (ئانکو نڤاندن ل نەخۆشخانێ) پشتی ئێک ڤاکسیندانێ و  ٪٩٦پشتی
دوو ڤاکیسندانان.
ڤاکسینا مۆدێرنا هەروەکی فایزەرێ یە و وەسا دهێتە پێشبینیکرن کارتێکرنا وان وەکهەڤ بیت.

•

داتایێن کارتێکرنا جیهانی یێن دروست هێشتا بەردەست نەبوویە دەربارێ ڤاکسینا کۆڤید ١٩-یا جۆنسۆن ئەند جۆنسۆن هەرچەوا بیت،
جۆنسۆن ئەند جۆنسۆنی پێزانین دەربارێ وێ کارتێکرنێ یا دای ل دویڤ بنەمایێن ڕێکختسنێن تاقیگەهێ .وانان خوینا هەشت
کەسێن نەساخ وەرگرت و وەسا دیتن کو ڤاکسینێن وان کێمکرنەکا کێم ل وەکهەڤکرنا دژەتەنان یا هەی ،بەلێ پا هێشتا پارێزەرە ل
دژی گوهارتییا دەلتا.

•
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بوچی گرنگە کو بهێینە ڤاکسیندان؟
ژ دەستپێکا پەژیکا کۆڤید١٩-ێڤە ،چاالکیێن سەالمەتیێ وەکی تاقیکرن ،جوداکرن ،گرێدانا دەمامکی و دویرکەفتنا کۆمەالیەتی کارتێکرنا خۆ
هەبوویە لسەر کێمکرنا بەالڤبوونا وێ ڤایرۆسێ .ل دەمەکێدا کو هەتا نوکەژی ئەڤان چاالکیان گرنگیا خۆ هەنە ،ڤاکسیندانان باشترین
بەرەڤانینە ل هەمبەری کۆڤید١٩-ێ.ل دەمەکێدا کەسێن گەنج د مەترسیەکا زێدەترن ،و وان زارۆکێن ژیێن وان ل بن  ١٢ساڵیێ نەشێن بهێنە
ڤاکسیندان ،یا گرنگە کو ئەو کەسێن دشێن بهێنە ڤاکسیندان ب زویترین دەم ئەنجام بدەن .ئەو کەسێن نەهاتینە ڤاکسیندان و نەشێن ڤاکسینێ
وەرگرن ،یا باشترە کو دەمامکی بکاربئینن و خۆ ژ تێکەلیێ دگەل خەلکی دویربئێخن .ب ڕێکا وەرگرتنا ڤاکسینێ تو بتنێ خۆ ناپارێزی،
بەلکو کۆمەلگەهێ خۆ دپارێزی .هەروەسا دێ تە ڕۆلەکێ مەزن هەبیت ژ گوهۆڕینا کۆڤید ١٩-ژبۆ گوهارتیەکا بهێزتر ،ب مەترسیتر.

ئەرێ پێدڤییە ئەز بهێمە ڤاکسیندان ئەگەر بەری نوکە ئەز توشی کۆڤید١٩-ێ ببم؟
بەرەڤانییا پشتی توشبوونا پێشیێ ،د گەلەک حالەتاندا ،خەلکی ژ دووبارە توششبونێ دپارێزیت .هەرچەوابیت ،بەرەڤانی ب شێوەکێ بەرچاڤ ژ
کەسەکێ بۆ کەسەکێ دویتر جودایە و دهێتە گوهۆڕێن .دیار نینە کو بەرەڤانی ژ توشبوونا سروشتی چەند دەمی دبەت و چەند ب باشی کار
دکەت ل دژی گوهارتێن نوی .ئەو کەسێن کو بەری نوکە نەخۆشییا کۆڤید١٩-ێ هەبوویە ،وەسا باشترە بهێنە ڤاکسیندان .ژ ئەگەرێ هندێ کو
کۆڤید١٩-ێ ئەنجامێن ساخلەمیێ یێن جددی دروست دکەن ،ژبەرکو ئەگەرێ دووبارە توشبوونێ هەیە ،پێدڤییە هەمی کەس بهێنە ڤاکسیندان بێ
گوهدانا هندێ کو بەری هنگێ تووشی ڤایرۆسێ ببیت .خەلک دشێن بڕیارێ بدەن بۆ دەمێ  ٩٠ڕۆژان دناڤبەرا تووشبوون و ڤاکسیندانێ
چاڤەڕێ بکەن .هەروەسا دەمەکێ چاڤەڕێکرنێ یێ پێشهاتیکریی بۆ وان کەسان هەیە کو بەرکەفتن هەبوویە دگەل کۆڤید١٩-ێ و چارەسەرییا
دژەتەنێ یا مۆنۆکڵۆنێ وەرگرتی یە.

ل کیڤە دشێم ڤاکسینا کۆڤید ١٩-بدەست خۆڤە بینم؟
تو دشێی پێزانینان دەربارێ دابینکەرێن ڤاکسینا کۆڤید١٩-ێ و کلینێکێن نێزیک لسەر بەرپەڕێ مە  COVID Vaccine Locatorببینی.
هەروەسا دشێن پەیوەندیێ ب هێال گەرم یا  NDDoHبکەن ب ژمارا  1.866.207.2880ژبۆ هاریکاریێ دەربارێ دانانا دەمێ سەردانکرنێ
بۆ ڤاکسیندانێ.
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