
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

٩٩-مەترسی و باشیێت وەرگرتىا ڤاکسیىا کىڤیذ  

ێخوپاراستن و نەخۆشیان کونترولکرنا نێسەنتەر :سەرچاوە  

 

 

 مەترسیا وە وەرگرتىا ڤاکسیه

 ماوێ چەوذ هەیڤان بەردەوام دبیته دگەل تە ئەگەر خى دشێته تە ب گراوی وەخىشکەته،دگەل ویشاوا کى بى  ٩٩-تىشبىن ب کىڤیذ
 .چەوذ فایروش وەمیىیت د لەشی دا

 پیسبىوا سی یا و تێکچىوا هەواسێ و پیسبىوا خۆیىێ ێدبیتە ئەگەر ٩٩-ئالۆزبىن ژبەر کىفیذ. 

 وڤاوذن ل وەخىشخاوێ یان مرن. 

 
 مەترسیا وەرگرتىا ڤاکسیىێ

 امان وادەت کى هیه دوەخىشه،ڤاکسیه پێک واهێته ژڤایروسێ زیىذی،هیه وەشێه و د وەختی وە و ر ٩٩-زیاوێت ڤاکسیىا کىڤیذ
 .پشتی ڤاکسیه وەرگرتىێ ٩٩-واهێه تىشکرن ب فایروش کىفیذ

 تایبەت رەگەزێ وێر،بەلکی تىشی هەورکروا وەختی ( مروڤان  ٠٥،٥٥٥ژ ٩هەر)ژمارەیاکا کێما خەلکی(myocarditis ) یا

 .چەوذ رژەکان دا ێ،ئەڤ ئاریشەیە دهیتە چارەسەرکرن د ماوmRNAدلی ببه کۆ ژئەگەرێ پشتی وەرگرتىا ڤاکسیىا 
 (.مللیىن کەسادا ٩د هەر  ٠-٣)فرە هەستیاری 
 ساڵ پشتی ڤاکسیه  ٠٥وان کێمتر ژ  ێکى تەمەو ێتایبەت ئەو رەگەزێ م( مللیىن مروڤان  ٩د هەر  ٢-٩)ژمارەیاکا کێما خەلکی

هەرچەوابیته ئەف ئاریشە دهێتە دەرماوکرن ئەگەر د وەختەک  J&J.بهێتە پێشڤە برن ژ ئەگەرێ ڤاکسیىاTTS ذبیته ێواوێ جدا
 .وێسیک دا بهێت ڤەدیته

  مللیىن خەلکی،تایبەت ل دەف زەالمان یێه  ٩د هەر  ٨-٧ب هەمان شێىەی،هەبۆوا ژ ئەگەرێ پشتی ڤاکسیىذاواوا کى رویذدەته

 .ساڵ،ئەف ئاریشەیە دهێتە چارەسەرکرن،بەلێ پێذڤی ب چەوذ هەیڤاوە٠٥فۆ  ٠٥تەمەوێ وان
 ل دوماهیکێ،یا گروگە بساویه کى ئەف زیاوێت هەوێ(myocarditis,GBS) د شێت ( گرێکێه خىیىێ)یان ئاریشێه وەکی ڤاوە

 .و دبیت پتر ژ جاران رویبذەن٩٩-بهێتە دەرئەوجام کرن ب تىشبىن ب کىفیذ

 باشاتیا وەرگرتىا ڤاکسیىێ
 ٩٩-کێمکروا رێژا ڤەکرێه کىفیذ. 
 ٩٩-پاراسته بەراومبەروەخىشیێت گران،وڤاوذن ل وەخۆشخاوێ و مرن ژ کىفیذ. 
 ی هەمی چااڵکیان ئەوجام بذەی یێه تە بەری وەخىشیێ ئەوجام ددانێپشتی تى دهێیە ڤاکسیه داوان ب تمامی، تى دش. 

 ٩٩-باشتر دهێتە پاراسته ب وەرگرتىا ڤاکسیىێ بەرامبەر هەبىوا کىفیذ دیاربىوا دەلیال دیاردکەته خەلک. 
 پاراستىا خێسان وخۆشتڤی وهەڤاڵ وجیراوێت خى. 

 

 باشاتیا وە وەرگرتىا ڤاکسیىێ
 وەبىوا کاریگەریێت الوەکی. 

 کەسێه کى کارڤەداوێت گران هەوە بەرامبەرpolyethylene glycol (PEG) پێذڤیە وەهێىە ڤاکسیه دان. 
 

 

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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