
 

 

 

 

 

 

 

 

٩١-کىفیذ هێقىرچێه چباڵککەریڤبکسیه و   

٩١-ڤاکسینا کوفید  
 دشێته بى تێکشکبوذوێ ببیتە هبریکبر ل هەمبن دەم دا کبری وێ یێ سەرەکی رێگریکروب وەخۆشیێت گران  ٩١-ل دەمبکى ڤبکسیىب کىفیذ

 .ۆ مروێ یە

  ب کژ ڤبکسیىب دەرزیقىرچب  ٢د وىکە دا،خەلک دهێىە هژمبرته ة وەرگرێ ڤبکسیىب تمبم پشتی وەرگرتىبPfizer یبن  یبن ڤبکسیىب وىی

 .J&Jژ ڤبکسیىب دەرزیکب  قىرچەئێک 

 دبه ژ کەسێ وەرگرێ ڤبکسیىێ. ٩١-کەسێه وە ڤبکسیه وەرگر هەشت جبرا پتر تىشی کىفیذ 

 ٩١-ریژەیەکب گەڵەک کێم ژخەلکێ ئەمریکب یێه ة تەمبمی ڤبکسیه وەرگرتی هبتیىە وڤبوذن ل وەخىشخبوێ یبن مریه ژ ئەگەرێ کىفیذ 

 زاویبریێت گەڵەک وىی.ژ رێژا سەدی ل دیف  ١....وێسیکی

 ٩١-کوفید چااڵککەرقورچا 
 ٦ل هەمبەر ڤبیرۆسی ل دەف مەزوبن دەسپێذکەته کێم ببیته پشتی بىریىب  ٩١-جەوذەهب خىاوذوبن دیبرکریە کى پبراستىب ڤبکسیىب کىفیذ 

 هەیڤبن.

 ێت قىرچب چباڵککەرPfizer ێ:هەبىوب ڤەدگەرن بى ئبستێه پشتی داوبوب دوسب دووی ٩١-هبتیىە دیته بىپبراستىب ڤبکسیىێ هەمبەر کىفیذ

 ٪ بەرامبەر وان کەسێت وە وەرگرتیه.٦..١ببشبتیێت ڤبکسیىێ 

  زاویبریبن دایە دیبرکرن بۆ کببیىەیب شبوەرمەویبCDC  کى قىرچب سیێ ژ ڤبکسیىبmRNA  کبریگەریێت الوەکی کێمتر دگەل خۆ

 دئیىئته.

 سبڵی و پتر ئەوژی کبریگەریب ئێشبوب دەرزیکێ  .٦ێت کىفیذ بى کەسێه وبڤبەرا قىرچب چباڵککەریێت  کبریگەریێت الوەکیێت هەرە زۆر

 یە،الوازبىن،سەرئێشبن،ئێشبوب مبسىلکبن و گە هبن.چ رویذاوچ رویذاوت جذی و سەرەتبی وە هبتیىە راگەهبوذن. 

 ؟قورچا چااڵککەرکێ مافدارە بو 
 ئەگەر: قورچا چااڵککەر،تە ماف هەیە بو هەبیتن یان ڤاکسینا نوی Pfizerئەگەر تە ڤاکسینا 

 .تە تمبم کربیته زوجیرا سەرەتبی کێمتر دمبوێ شەش هەیڤبن دا 

  سبڵ یبن پتر. .٦تى 

  ب تەوذروستیهەبىوب وەخىشیەکب به چبڤذێری و+ ٩١تى. 

  مەترسیەک زۆر.+ و کبربکەی یبن بژی ل جهەک ٩١تى 

 

 :هەبیتن،تە ماف هەیە بو قورچێت چااڵککەر ئەگەر J&Jئەگەر تە ڤاکسینا 

  هەیڤبن دا ٢ئەگەر تە ئێکەم ڤبکسیه وەرگرتبیته د مبوێ. 

  سبل بی یبن پتر ٩١تى. 

  سبڵ بی یبن پتر.٦تى. 

  ب تەوذروستی.هەبىوب وەخىشیەکب به چبڤذێری و+ ٩١تى 

  و کبربکەی یبن بژی ل جهەک مەترسیەک زۆر.٩١تى + 

 

 یا هەمەجور قورچا چااڵککەر
  هەردوکFDA  وCDC  داخىازیێت خى پێشکێشکریىە بى وەرگرتىب قىرجێت چباڵککەر یێت هەمەجىر،داکى د شیبن دابیته بى

 .هەمی کەسبن بهێتە دان دگەل ڤبکسیىێت جىراوجىر ژ کى یب بىەرت بتىێ

  وەرگرێه ڤبکسیىبJ&J  یێه کى قىرچێت چباڵککەر وەرگرتیىە چ ةPfizer   یبن ڤبکسیىب وىی،دیته کى ئبستێ هەژمبرا

 .J&Jوان قىرچێت چباڵککەر یێه دگەل ڤبکسیىب پتر لیهبتیە ژ ( antibody)دژەتەوبن

 

For More information go to: www.tnceal.org 
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BIf you are considering mixing and matching and have questions and concerns, talk to your doctor.  
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