دووای وەرگرتنی ڤاکسینی کۆڤید19-ی
)Comirnaty (Pfizer/ BioNTech
سوپاس بۆ پاراستنی خۆت و کەسانی تر لەرێگەی وەرگرتنی ڤاکسین .ئێستا کە ڤاکسینەکەت لێدراوە ،داوات لێدەکەین کەوا
بەڵگەنامەکە بە وریاییەوە بخوێنیتەوە ،تاوەکو بزانی کە چۆن بتوانی پێشبینی بکەیت لە چەند رۆژی داهاتوو هەست بەچی
دەکەیت و لەکوێ زانیاری زیاتر بەدەستبخەیت .نامیلکەی ڤاکسینی کۆڤید 19-بخوێنەوە کە دەربارەی ڤاکینەکەت پێمان داویت.
هەروەها ئەمرۆ تۆماری ڤاکسینەکەشت پێدەدەیت .تکایە کارتی تۆمارەکە بەسەالمەتی بپارێزە.
لەچەند رۆژی داهاتوو چی روودەدات؟
هەندێک کەس کە ئەو ڤاکسینە وەردەگرێت کەوا ئەمرۆ تۆ وەرتگرت
·ئازار ،ئاوسان و سور بوونەوەی شان کە ڤاکسینەکەی لێدەدەی بە دەرزی
·هەست کردن بە ماندوویەتی
·سەر ئێشە
·ئازاری ماسولکە
·ئازاری جومگە
·هێڵنجدان
·تا (پلەی گەرمی  ٨٣پلە یان سەرووی ئەوە)
هەروەکو بۆ سەرجەم ڤاکسینەکان ،دەتوانی ریپۆرتی کاریگەری خراپەکان بکەیت ئەگەر گومانت کرد بۆ دەسەاڵتی
رێکخستنی بەرهەمە پزیشکیەکان ()HPRA
بۆ ریپۆرتکردنی کاریگەریەکانی ڤاکسینی کۆڤید ،19-تکایە سەردانی  www.hpra.ie/reportبکە

چی دەبێت ئەگەر تام لێبێت یان ئێش و ئازار؟
ئەگەر تات لێبێت یان ئێش و ئازار ،دەتوانی پاراستیمۆڵ یان ئایبوپرۆفین وەربگریت تاوەکو یارمەتیت بدات .هەرچەندە ،ئەگەر
تایەکەت زیاتر لە  ٨٤کاتژمێری خایاند یان هێشتا نیگەران بووی ،تکایە داوای ئامۆژگاری پزیشکی بکە .ئەگەر دووگیانی
ئابوپرۆفین وەرمەگرە.
ئایا پێویست دەکات هیچ شتێک بکەم بەر لەوەی دووەم ژەمی ڤاکسینەکە وەربگرم؟
کاتێک کە ڤاکیسنی داهاتوو یان دووای ژەمی ڤاکسینەکە وەردەگریت ،تکایە تیمی لێدانی ڤاکسینەکە ئاگادار بکەوە ئەگەر هیچ
گۆرانکاریەک بەسەر پێشنیەی تەندروستیتدا هاتووە.
کارتی تۆماری ڤاکسینەکەت بهێنە لەکاتی چونت بۆ وەرگرتنی دووەم ژەم.
ماوەکە  28رۆژ دەبێت (چوار هەفتە)
هەواڵی خۆش
وەرگرتنی ڤاکسینی کۆڤید 19-دەبێت بتپارێزێت لە دەرکەوتە خراپەکانی کۆڤید.19-
ڤاکسین سیستەمی بەرگریت فێردەکات کەوا لە نەخۆشیەکان بتپارێزێت .سەالمەترە کەوا سیستەمی بەرگریت فێری ئەوەبێت کەوا
بەرگری بکات لەرێگەی ڤاکسینەوە نەوەکو توشبوون بە کۆڤید.٩١-
هێشتا فێردەبین
ماوەی  ٧رۆژ دەخایەنێت دووای وەرگرتنی ژەمی دووەم بۆ ئەوەی بەکاربێت.
هێشتا ئەگەرێکی بچوک هەیە توشی کۆڤید 19-ببیت تەنانەت ئەگەر ڤاکسیش وەربگریت.
هێشتا نازانین ئەگەر ڤاکسینت وەرگرت رێگری دەکات لە گواستنەوەی ڤایرۆسەکەت بۆ کەسانی تر ،هەربۆیە پێویستە
بەردەوامبیت لە بەدوواداچوون بە ئامۆژگاریەکانی تەندرووستی گشتی:
·رێنماییەکانی مەودای کۆمەاڵیەتی جێبەجێبکە (لە هەر شوێنێک گونجا ،دوو مەتر خۆت کەسانەی تر دوور بگرە)
·دەمووچاوت داپۆشە
·بەردەوام دەستەکانت بشۆ
پرسیارت هەیە؟
ئەگەر دلنیا نیت لەسەر هیچ شتێک ،یان هەر پرسیارێکت دەربارەی ڤاکسینی کۆڤید ٩١-هەیە ،تکایە ئێستا پرسیارمان لێبکە یان
سەردانی  hse.ie/covid19vaccineبکە یان پەیوەندی راستەوخۆ بە  HSELiveبکە لەرێگەی .1850 24 1850

لەالیەن  HSEلە  ١٤کانونی دووەمی ٢٠٢١
بالوکراوەتەوە .وەشانی .٣

