پرۆگرامی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید – 19 -نۆرفۆك و وەیڤەنی

زانیارییەکان ڕاستن لە بەرواری 10ی فێبریوەری  2021ـەوە

ئێمە نامە دەنووسین بۆ گشت کۆمیونیتیەکان بۆ پێشکەش کردنی زانیاری و دڵنیاکردنەوە بۆ
نەخۆشەکان ،خزمەکان ،و سەرەپەرشتکاران لە سەرتاسەری نۆرفۆك و وەیڤەنی دەربارەی پرۆگرامی
کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید.19 -
ئەگەر تۆ ئێستا شیاویت بۆ کوتان تکایە ئارام بگرە ،تۆ پەیوەندیت پێوە دەکرێت لەگەڵ پێدانی مەوعیدێك.
ئامۆژگاریی گشتی :تکایە پەیوەندی مەکە بە پزیشکی گشتی  GPی خۆت – تۆ
مەوعیدێکت پێدەدرێت بۆ کوتان ،چەند هەفتەیەك دەخایەنێت پێش ئەوەی بتوانین
پەیوەندی بە هەموو کەسێکەوە بکەین.
هەرکەسێك کە تەمەنی لە  +70بێت یان لەالیەن  NHSدەستنیشانکرابێت کە کەسێکی
بەشێوەی کلینیکی ئەوپەڕی دۆخ ناسکە (  )CEVوە تائێستا مەوعیدێکی پێنەدراوە ،دەبێ
پەیوەندی بکات بە خزمەتگوزاریی حیجزکردنی نیشتمانی :NHS
 .1ئۆنالین www.nhs.uk/covid -vaccination -
 .2بە ڕێگای تەلەفۆن – تەلەفۆن بکە بۆ  ,free)( 119لەنێوان 7ی بەیانی و11ی شەو لە حەوت
ڕۆژی هەفتە
تکایە یەکەم جار ئەم ڕێگایانە بەکاربێنە ،هەرچەندە ئەگەر بۆشاییەکی گونجاو بەردەست نەبوو
ئەوا خەڵك هەروەها دەتوانێت پەیوەندی بکات بەو بنکەی تەندروستی پزیشکی گشتی  GPـیە کە
ناوی خۆیان لەال تۆمارکردووە.

چۆن و کەی مەوعیدێکت دەستدەکەوێت بۆ کوتانی خۆت
خزمەتگوزاری  NHSدەستنیشانی ئەو خەڵکانە دەکات کە یەکەم گروپی پێشینە واتا ئەولەویەتن بۆ
کوتان .ئەم گروپانەی لە پێشینەی خەڵکی ترن بریتین لە:









ئەوانەی تەمەنیان  80ساڵ یان زیاتر
ئەوانەی تەمەنیان لە سەرووی  75ساڵە
ئەوانەی تەمەنیان لە سەرووی  70ساڵە
هەرکەسێك لە خانەی سەرپەرشتی ک ردن بژی بۆ کەسانی گەورەی(تەمەنیان)+65
ستافەکانی خانەی سەرپەرشتی (ئەوانەی تەمەنیان  65ساڵ)
کارمەندانی بەرەی پێشەوەی چاودێری تەندروستی
کارمەندانی بەرەی پێشەوەی چاودێری سۆشیاڵ
کەسانی گەورەی کە ناویان لەسەر لیستی نەخۆشانی پارێزگاریکراوی  NHS shieldedدان /
کەسانی بەشێوەی کلینیکی ئەوپەڕی دۆخ ناسك ()CEV

کوتان بە ڕێگای مەوعید دەبێت تەنها بۆ ئەو خەڵکانی ناو گروپی پێشینەی خەڵکن کە لەسەرەوە
باسکاران .ئەگەر تائێستا بانگهێشت نەکراویت بۆ ئەوەی مەوعیدێك ساز بکەیت ،ئەوا بە یەكێك لەو دوو
ڕێگایانە پەیوەندیت پێوە د ەکرێت لەو چەند ڕۆژە یان چەند هەفتەیەی داهاتوو:


نامەیەك ،تەلەفۆنێك یان کورتە نامەیەکی مۆبایلت بۆ دێت لە بنکەی تەندروستی پزیشکی
گشتی  GPی ناوچەکە بانگهێشتت دەکات بۆ ئەوەی مەوعیدێك ساز بکەیت لەناو بنکەیەکی
تەندروستی پزیشکی گشتی  – GPنەخۆشەکان دەکوترێن لە بنکەی تەندروستی خۆیان کە
ناویان لێی تۆمارکراوە هەروەها نەخۆشان لە بنکە تەندروستیەکانی دراوسێی بنکە
تەندروستیەکە.



نامەیەك لە  NHSی ئینگالند بانگهێشتت دەکات بۆ ئەوەی مەوعیدێك ساز بکەیت لە ناوەندی
نەخۆشخانەیەك دەرمانخانەیەکی کۆمیونیتی یان سەنتەرێکی گەورەی کوتان بە ڕێگای
ماڵپەڕی حیجزکردنی نیشتمانی یان بە ڕێگای تەلەفۆن.

هەرکەسێك پێویستیەکانی جووڵە /دەستگەیشتن یان کێشەی هەبێت لە هاتن بۆ مەوعیدی کوتانەکە
دەبێ ئەو کێشەیە گفتوگۆ بکات کاتێك کە پەیوەندییان پێوە دەکرێت بۆ سازکردنی مەوعیدێك .لە
خزمەتگوزارییە جیاوازەکانی گوا ستنەوەی کۆمیونیتی هاوکاری بەردەست هەیە بۆ خەڵکانی شیاو واتا
مافی هاوکاریکردنیان هەبێت.

لەکوێ کوتانی خۆت وەردەگریت
کاتێك کە مەوعیدێك وەردەگریت یان بانگهێشت دەکرێیت بۆ ئەوەی مەوعیدێك ساز بکەیت ،تکایە دوا
مەکەوە .چەند زۆرتر ئێمە بتوانین بەخێرایی دۆزی یەکەمی کوتانەکە تەواو بکەین ،ئەوا ئەوەند بە خێراتر
کۆمیونیتی  ،هاوڕێیانمان و خێزانەکانمان دەپارێزرێن لە ڤایرۆسی کۆڤید.19-
چوار جۆری شوێنی کوتان هەیەلە سەرتاسەری نۆرفۆك و وەیڤەنی بۆ نەخۆشانی مافی کوتانیان هەیە
ئێستا تێیدا کوتانیان پێدەدەرێت:






شوێنەکانی کوتانی کە لەالیەن پزیشکانی گشتی  GPsبەڕێوە دەبرێت
سێ ناوەندی نەخۆشخانە بۆ کوتان :نەخۆشخانەکانی نۆرفۆك و نۆریچ ،جەیمس پایجێت
 James Pagetو کوین ئیلیزابێت Queen Elizabeth
سەنتەرە بەرفراوانەکانی کوتان بریتین لە کاسڵ کوارتە  Castle Quarterلە نۆڕیچ ،کینگس لین
کۆرن ئێکسچەینج  ،Kings Lynn Corn Exchangeکۆنەوت هۆڵ  Connaught Hallلە ئەتلی بۆرۆ
 Attleboroughو سەنتەری کۆمیونیتی نۆرت وەڵشام .North Walsham
دەرمانخانەی هایدن  Haydenلەناو لۆوێستۆفت - Lowestoftلەگەڵ دەمانەکانی تری
کۆمیونیتی کە کوتان دە دەن لەو چەند هەفتەی داهاتوو

تۆ ڕەنگە بژاردەت پێ بدێت بۆ هەڵبژاردنی شوێنێك یان ڕەنگە مەوعیدت پێ بدرێت لەناو شوێنێکی
دیاریکراو .گشت شوێنەکان شوێنی وەستاندنی ئۆتۆمبێلیان هەیە و بەتەواوی بەکاردێن.

زانایری دەربارەی ئامادەبوون لە مەوعیدەکانی کوتان
تکایە دڵنیابە لەوەی کە لە هەردوو مەوعید ئامادەبێت کە پێت دەدرێت  -بۆ دۆزی یەکەم و دووەمت.
ئەوانە بەشێوەیەکی ئاسایی  12هەفتە ماوەیان لەنێوانە .تۆ دەبێ لە هەردوو مەوعیدەکە ئامادە بیت بۆ
دڵنیابوون لەوەی کە تۆ چەند بتوانرێت زۆرترین پاراستنت هەبێت لە دژی ڤایرۆسی کۆڤید.19-
تۆ بەرگری تەواوی کوتانەکە وەرناگریت تاکو دەوروبەری سێ هەفتە دوای دۆزی دووەم.
کاتێك کە ئامادە دەبیت بۆ کوتانەکەت:




تکایە زۆر زوو زیاتر لە  10-5خولەك پێش کاتی مەوعیدەکەت نەگەیتەجێ .لەبەرئەوەی ئەگەر
زوو بگەیتەجێ ،خەڵك دەبێ ڕیز بگرن بۆ کاتێکی درێژتر و دووربوونی کۆمەاڵیەتی زیاتر زەحمەت
تر دەبێت.
ژمارەی  NHSی خۆت یان نامەی بانگهێشت کردنەکە لەگەڵ خۆت بێنە .ژمارەی  NHSی خۆت
دەردەکەوێت لەسەر زۆر لە بەڵگەنامەکانی  NHSو نامەکانی کە تۆ ڕەنگە بەدەستت
گەیشتبێت بۆ چاودێری تەندروستیت یان بۆ دەرمانەکانت .تکایە تەلەفۆن مەکە بۆ
پزیشکی گشتی  GPی خۆت بۆ پرسینی ژمارەی  NHSی خۆت چونکە هێڵەکانی
تەلەفۆنی ئەوان بەشێوەیەکی یەکجار زۆر مەشغوڵ و سەرقاڵن و بۆ ئەوەی بوار
بدرێت بەو نەخۆشانەی پێویستیان بە سازکردنی مەوعیدی نەخۆشیە.










ئەگەر تۆ لەسەر دەرمانی دژە مەیین بیت (دەرمانی ڕوون کردنی خوێ ن وەکو دەرمانی وارفرین
 )warfarinتکایە 'دەفتەری زەرد'ی خۆت لەگەڵ خۆت ببە بۆ مەعیدی کوتانەکەت .تۆ دەتوانیت
کوتانەکە وەربگریت ئەگەر دوایین پشکنینی  INRـت بۆ کرابێت و دوایین ئەنجامی پشکنینت لە
ژێر ئاستی سەرەوە ی تێکڕای INRی ئامانج بێت.
تکایە جلی پراکتیکی و کرا داری لەبەر بکە بۆ ئەوەی بە ئاسانی دەست بگات بە بەشی
سەرەوەی قۆڵت .وا پێشنیاری دەکرێت چینی ژێرەوەی جلەکانت تی شێرتی قۆڵ کورت لەبەر
بکە .بەاڵم تکایە پێش وە پاش کوتانەکە خۆت گەرم دابپۆشە بە چەند چینێك جل و باڵتۆیەك بۆ
ئەوەی خۆت بپارێزیت لە کەشوهەوای سەرما.
ئە گەر تۆ شڵەژاویت یان حەز لە دەرزی ناکەیت ،ئەوا ئاگاداری ئەو کەسە بکەوە کە کوتانەکەت
پێدەدات بۆ ئەوەی هاوکاریت بکات.
لەبیرت بێت داپۆشەری دەموچاو بپۆشە کاتێك هاتوچۆ دەکەیت بۆ مەوعیدەکە وە دەرچوونت لە
مەوعیدەکە و لەکاتی مەوعیدەکەت و دووربوونی کۆمەاڵیەتی بپارێز ە لەگشت کاتێك .تۆ
هەروەها دەبێت پێش وە پاش مەوعیدەکە دەستت بشۆیت یان پاکژ بکەیت بە جێڵی
پاکژکردنی دەست.
تکایە ڕێز بگرە لە ستافەکانمان .ئەوان ماوەی کاتی درێژ کار دەکەن ،ئێواران و ڕۆژانی کۆتایی
هەفتە بۆ ئەوەی خەڵك کوتان وەربگرن .سوکایەتی پێکردنی زارەکی یان جەستەیی بەرامبەر
ستافەکانی  NHSو خۆبەخشان قبوڵ ناکرێت و کارمەندانی پۆلیس هاوکاری شوێنەکانی
کوتانی ئێمە دەکەن بۆ ئەوە هەموو کەس بە سەالمەتی بپارێزن.

هەتا ئەگەر تۆ یەکەم وە/یان دووەم دۆزی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-ـت وەرگرتبوو،
هەموو کەس دەبێ بەردەوام پەیڕەوی گشت ڕێنماییەکان بکات بۆ کۆنترۆڵکردنی
ڤایرۆسەکە و ژیانەکان بپارێزن  -کە مانای ئەوەیە چەند دەتوانرێت لەماڵەوە بمێنەوە و
پەیڕەوی ڕێنماییەکانی 'دەستەکان ،دەموچاو ،بۆشایی' بکە ئەگەر پێویست بوو بڕۆیتە
دەرەوە.

زانیاریی نوێکراوە وەربگرە سەبارەت بە پرۆگرامی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 19-لە
ناوچەکەت
خزمەتگوزاری  CCGی  NHSینۆرفۆك و وەیڤەنی ماڵپەڕێکی تەرخانکراوی هەیە بۆ دوایین زانیاری
دەربارەی پرۆگرامی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید:19-
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid -19-vaccination-programme
زانیارییەکانی ئەم ماڵپەڕە دەتوانرێت بگۆڕێت بۆ سەر ئەو زمانەی قسەی پێدەکەیت:

کلیك بکە لەسەر دوگمەی ‘’Speak

دواتر دوگمەی ‘ ’Worldهەڵبژێرە

دواتر ئەو زمانە هەڵبژێرە کە قسەی
پێدەکەیت لەو لیستەی کە
دەردەکەوێت

