COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Kurdish Sorani
کەسانی تەمەن  ١٦سااڵن و گەورەتر ڕادەسپێردرێن کوتانی
برەوپێدەری  COVID-19وەرگرن بەزوترین کاتی گونجاو.
بۆچی برەوپێدەر پێویستە؟

هەرچەند ئەگەر  COVID-19ت وەرگرتبێت ،توێژینەوەکان دەریدەخەن کە بەرگەگریت دەستدەکات بە کەمکردن بە تێپەڕبوونی
کات.
ژەمی برەوپێدەر سیستەمی بەرگەگریت وریا دەکاتەوە چۆن ڤایروس بدۆزێتەوە و شەڕی لەگەڵدا بکات .برەوپێدەر  %٩٥پاراستنت
زیاد دەکات دژ بە نەخۆشی مەترسیدار لە  COVID-19وە.

کێ دەتوانێت کوتانی برەوپێدەر وەرگرێت؟

کەسانی تەمەن  ١٦سااڵن و گەورەتر دەتوانن کوتانی برەوپێدەر وەرگرن  ٣مانگ دوای ژەمی دووەمیان لە پێکوتەی .COVID-19

دەبێت کەسانی الو و خاوەن تەندروستیش کوتانی برەوپێدەر وەرگرن .لە ماوەی زستاندا ،مەترسی گرتنی ڤایروس زیاتردەبێت ،بۆیە
کوتانی برەوپێدەر هەنگاوێکی ئاسانە دەتوانیت بیگریتەبەر بۆ ئەوەی خۆت و دەوروبەرەکەت سەالمەت ڕابگریت.

ئایا من برەوپێدەرم پێویستە ئەگەر من بەرلەوە  COVID-19گرتبێت؟

بەڵێ .بەرگەگری سروشتی هەرکەسێک دژ بە توشبوون لە پاشەڕۆژدا جیاوازە .برەوپێدەرەکان دەتوانن پاراستنت بەهێزتر بکەن تا
ڕێژەی  %٩٥دژ بە نەخۆشی ترسناک.
تۆ دەتوانیت کوتانی برەوپێدەر وەرگریت هەرکە بەتەواوی چاکبوویتەوە لە ڤایروسەکە .بۆ زۆربەی خەڵک ئەمە لەدەوری  ٤بۆ ٦
هەفتەیە لەدوای تووشبوون.

کام لە پێکوتەکان بەردەستە بۆ ژەمی برەوپیدەر؟

پێکوتەکانی  Pfizerو Moderna mRNAڕاسپێردراون وەک ژەمی برەوپێدەر بۆ کەسانی  ١٨سااڵن و گەورەتر ،ئەگەرچی تۆ پێکوتەی
دیکەت وەرگرتبێت بۆ دوو ژەمی یەکەمت .پێکوتەی  Pfizerپێکوتەی برەوپێدەری قەبووڵکراوە بۆ کەسانی تەمەن  ١٧ -١٦سااڵن.

دەکرێت پێکوتەی  AstraZenecaبەکاربهێنرێت کاتێک پێکوتەی  mRNAپەسەند ناکرێت لەڕووی پزیشکەوانییەوە ،یان کەسێک
کوتان بە پێکوتەی  mRNAڕەتدەکاتەوە .پێکوتەی  Novavaxدەکرێت بەکاربهێنرێت ئەگەر هیچ پێکوتەیەکی تری COVID-19
گونجاو دانەنرێت بۆ ئەو کەسە.

> ئەمڕۆ وادەی برەوپێدەری  COVID-19ت دیاری بکە لە nsw.gov.au
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ئایا من دووچاری کاریگەری الوەکی لە برەوپێدەرەوە دەبم؟

تۆ لەوانەیە دووچاری کاردانەوەی الوەکی سوک و باو بیت کاتێک ژەمی برەوپێدەر وەردەگریت ،هەروەکو ئەوانەی لەدوای یەکەمین
دوو ژەم .ئەوانە دەکرێت لەنێوایاندا قۆڵ ئێشان ،تاوتێ ،ئازاری ماسولکە یان هەستکردن بە هیالکی هەبن .لەگەڵ پزیشکی گشتی
خۆت قسە بکە ئەگەر لەخەمی ئەوەدایت.

بۆچی کەسانی تەمەن ژێر  ١٦نەشیاون بۆ برەوپێدەر؟

ژەمەکانی برەوپیدەر لە ئێستادا ڕاناسپێردرێن بۆ کەسانی تەمەن ژێر  ١٦سااڵن .لەم گروپی تەمەنەدا ،نەخۆشی مەترسیدار لە
 COVID-19ەوە باو نیە ،و یەکەمین دوو ژەم بەرسیڤی بەرگەگری بەهێز دروستدەکات.

ئایا وەرگرتنی کوتانی برەوپێدەر بێ مەترسییە لە ماوەی دووگیانی بووندا؟

ژەمی برەوپێدەر بێ مەترسییە و ڕاسپاردە دەکرێت بۆ ژنانی دووگیان ئەوانەی دوو ژەم لە پێکوتەی  COVID-19یان وەگرتووە.
بە خۆکوتان ،کۆرپەکەشت دەپارێزیت .بەڵگە هەیە کە ئەو پاراستنەی لە پێکوتە وەریدەگریت دەشگوازرێتەوە بۆ کۆرپەکەت.
بەڵگەی بەرباڵوتر نیشانی دەدات کە پێکوتەکانی COVID-19مەترسیان نیە ئەگەر دووگیانیت ،شیردەدەیت یان لەهەوڵی منداڵ
هێنانیت .ئەوانە کارناکەنە سەر بەپیتی تۆ.

ئایا پێکهاتەکانی پێکوتەی  COVID-19گونجاون بۆ من؟

گشت پێکهاتەکانی  COVID-19خراونەتە لیستی ( Australian Register of Therapeutic Goodsتۆماری ئوسترالیایی بۆ
کاالکانی چارەسەری).

هیچکام لە پێکوتەکانی  COVID-19قەبووڵکراو نین لە ئوسترالیا:
>هێلکە یان بەرهەمەکانی ئاژەڵی تیادا بێت
>گەر ڤایروسی زیندوی تیدابێت کە دەبێتە هۆکاری COVID-19
>دەکرێت کاربکات یان کارلێکی هەبێت لەگەڵ  DNAی تۆوە بەهەر شێوەیەک
>هەرشتێکی تێادابێت کە دەکرێت بەدواتا بکەوێت.
>گونجاو نین بۆ کەسانێک لە هەندێک لە ئاین و باوەرەکاندا
ئەگەر بەڕۆژوویت وەک بەشێک لە پشوی جەژنەکان ،مەترسی نیە پێکوتەی  COVID-19و برەوپێدەر وەرگریت .پێکوتەکانی
 COVID-19ڕۆژوەکەت ناشکێنن چونکە نابنە هۆکاری هیچ شتێک بچێتە ناو گەدەتەوە.
پێکوتەکانی  COVID-19گۆڕین لە  DNAیان لە جینەکانی تۆ ناکەن .پێکوتەکان جەستەی تۆ فێردەکەن چۆن خۆی بپارێزیت دژ
بە  COVID-19و لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا پرۆسە دەکرێت .ئەوانە بەهیچ جۆرێک کار ناکەنە سەر یان کارلێک ناکەن لەگەڵ DNA
تۆدا.

ئایا کوتانی برەوپێدەر زۆرەملێ یە؟

نەخێر ،هەرچەند ئەگەر تۆ شیاوبیت و زیاتر لە  ٦مانگە ژەمی برەوپیدەرت وەرنەگرتووبێت لە کاتی ژەمی دووەمتەوە تۆ چیتر وا
دانانرێت کە تۆ نوێترینت کوتانەکانی  COVID-19وەرگرتووە و لە کاتەکەشی دوادەکەویت.

> ئەمڕۆ وادەی برەوپێدەری  COVID-19ت دیاری بکە لە nsw.gov.au
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برەوپێدەری دیکەی  COVID-19ی زستان چییە و کێ دەبێت دانەیەکی لێ وەرگرێت؟

هەندێک خەڵک زیاتر لە مەترسی نەخۆشی ترسناک دان لە  COVID-19ەوە .بۆ پاراستنی ئەو خەڵکە بەر لە زستان ،ژەمی دیکە
(دووەم) ڕادەسپێردرێت.
لە مانگی نیسانی  ٢٠٢٢وەوە ،تۆ شیاویت بۆ پێکوتەی زستانی ( COVID-19برەوپێدەری دووەم) ئەگەر تۆ:
>تەمەن  ٦٥سااڵن یان سەروتریت
>ئەبورجیناڵ و دورگەنشینانی تەنگەی تۆڕێسی تەمەن  ٥٠سااڵن و سەروتریت
>نیشتەجێی دەزگای چاودێری بەسااڵچوو یان چاودێری بێتواناییت
>تەمەن  ١٦سااڵن و سەروتر و بەتوندی کەمی بەرگەگریت هەیە .بۆ ئەو کەسانەی لەم گروپەدا ،ژەمی پێکوتەی زستان پێنجەمین
ژەمی پێکوتەی  COVID-19دەبێت (سێ ژەمی سەرەتایی ،یەکەمین ژەمی برەوپێدەر و برەوپێدەری زستان).
تۆ دەتوانیت کوتانی برەوپێدەری  COVID-19زستان  ٤مانگ پاش یەکەم ژەمی برەوپێدەرت ،یان  ٤مانگ پاش دڵنیایی تووشبوونی
 COVID-19ئەگەر تۆ  COVID-19ت هەبووبێت لە کاتی یەکەم ژەمی برەوپێدەرتەوە.
زۆرینەی ئەو کەسانەی کە شیاون بۆ پێکوتەی دیکە  COVID-19زستان شیاوون بۆ پێکوتەی ئەنفلەوەنزا بە خۆڕایی.

ئایا وەرگرتنی کوتانی  COVID-19وئەنفلەوەنزا لە هەمان کاتدا بێ مەترسییە؟

بێ مەترسی و لەبارە هەردوو پێکوتەی  COVID-19و پێکوتەی ئەنفلەوەنزا لە هەمان کاتدا وەرگریت .سەردانی پزیشکی گشتی
خۆت ،دەرمانخانەکەت بکە ئەگەر پێتخۆشە هەردوو پێکوتەکە پێکەوە وەرگریت.

وادە دیاری بکە

وادە بۆ وەرگرتنی برەوپێدەر بەردەستە لە هەزاران شوێن لە سەرتاسەری  ،NSWلە نێویاندا دەرمانخانەکان و پزیشکی گشتییەکان.
هەروەها زۆربەی نۆرینگەکانی  NSW Healthیەکسەر چوونەژوورەوە قەبووڵ دەکەن ئەوەش واتای ئەوەیە پێویست ناکات وادە
بگریت.
>وادە دیاری بکە یان یەکسەر بڕۆ ژوورەوە الی نۆرینگەی کوتانی .NSW Health
>وادە دیاری بکە لەالی نۆرینگە ،پزیشکی گشتی یان دەرمانخانەی نزیکی خۆت.
ئەگەر یارمەتیت پێویستە بۆ دیاریکردنی وادە ،پەیوەندی بکە بە ( National Coronavirus Helplineهێڵی یارمەتی نیشتمانی کرۆنا
ڤایروس) بە ژمارە  1800 020 080و  8هەڵبژێرە بۆ خزمەتگوزاری وەرگێڕانی زارەکی.

> ئەمڕۆ وادەی برەوپێدەری  COVID-19ت دیاری بکە لە nsw.gov.au
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