ڤاکسێنی دژ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ناوەندەکانی پێکوتان  -لە
وەرگرتنی وادەوە (مەوعیدەوە) هەتا تاکو کوتانی دووهەم
 .1وەرگرتنی وادە
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کوتانی ڤاکسێنی دژە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە  ٣٥ناوەندی ڤاکسێنی هەرێمی نورد راین ڤێستفالن لە رۆژی هەشتی
(٨ی) مانگی شوباتی /فیبروەری ساڵی  ٢٠٢١دا دەست پێدەکات .کوتانی ڤاکسێن تەنها بە پێی مەوعیدی
پێشوەخت ئەنجام دەدرێت .باشترە هەر لە رۆژی  ٢٥مانگی کانوونی دووهەم /جانیوەری  ٢٠٢١وە لە رێگەی
ماڵپەڕی ئێنتەرنێتی  www.116117.deناوی خۆتان بۆ کوتانی ڤاکسێن تۆمار بکەن .ئەگەر کەسوکارتان
ناوتان تۆمار دەکەن ،تکایە ئاگاداری ئەوە بن کە ناوتان دووجار تۆمار نەکرێت .بێگومان دەتوانن ژمارە
تەلەفۆنەکانی بێبەرابەر (بێ پارە) ( 0800 116 117-01راینالند) و یا ( 0800 116 117-02ڤێستفالن)
بۆ ئەم کارە بە کار بهێنن .لە رۆژی  ٢٥مانگی جانیوەری  ٢٠٢١بەدواوە لە نێوان کاتژمێر ٨ی بەیانی تا
١٠ی شەو دەتوانن لەم ژمارە تەلەفۆنانە سوود وەربگرن .بە داخەوە بە هۆی داخوازی زۆرەوە رەنگە کاتی
چاوەڕوانی کردن دەمێکی درێژ بخایەنێت.

 .2ناو تۆمار کردن لە ناوەندی پێکوتان
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سەنتەرەکانی پێکوتان لە لە ناوچە و ناوچەکانی باژێر وەها هەڵبژێردراون کە مرۆڤ بە ئاسانی پێیان بگات چ
لە رێگای پاس و شەمەندەرفەر وچ لە ڕێگای ئۆتۆمۆبیلەوە .یەکەم ویستگە لەوێ ناو تۆمارکردنە :سەرەتا
داتاکانت تۆمار دەکرێت و پاشان پشکنین دەکرێت ئایا مافی کوتانی ڤاکسێنت هەیە یا نا .تکایە کارتی ناسنامە
و کارتی تەندروستی ئەلێکترۆنی و پشتڕاستکراوەی مەوعیدەکەت لەگەڵ دەفتەری کوتان (ئەگەر هەتبێت)
لە گەڵ خۆت بهێنە .تکایە دەمامکی (ماسک) ئاسایی و یا دەمامکی  FFP2بەکار بهێننە.

 .3روونکردنەوە
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لە دوای ئەوە لە شوێنی چاوەڕوانیکردن دەرفەتی ئەوەت دەبێت جارێکی دیکە زانیاری وردتر لە سەر
ڤاکسێنی دژ بە کۆرۆنا لە ناوەندی ڤاکسێن وەربگریت .ئەگەر تا ئێستا الپەڕەی روونکردنەوە و یاخود فۆرمی
رەزامەندی لە رێگای پۆستەوە پێت نەگەیشتووە  ،هەردووکیان لەوێ وەردەگریت .تکایە بە وردی بیخوێنەوە
و پڕیان بکەوە .بە پێی ئارەزوو دەرەفەتی ئەوەش هەیە کە وتوووێژێک لە گەڵ دوکتۆرێک ئەنجام بکەیت.

 .4کوتانی ڤاکسێن
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کوتانی ڤاکسێن لە بەشیکی داخراو و پارێزراو و لە الیەن کەسانی پسپۆڕەوە لە بواری پزیشکیدا ئەنجام
دەدرێت .ڤاکسێنی دژ بە کۆرۆنا هەر  -وەکوو ڤاکسێنی هەاڵمەت (ئینفالوەنزا)  -لە بەشی سەرەوەی قۆڵ
دەکوترێت .هەر بڕێکی بچووکیش بەسە .لە دوای ئەمەش شوێنی دەرزیەکە بە پەالسترێک دادەپۆشریت.
کوتانی ڤاکسێن لە دەفتەری تایبەتی ڤاکسێنەکان و یا لە پشتگیرییەک تۆمار دەکرێت کە هەموو ئاگاداریەکی
پێویستیشی تیادا یاداشت دەکرێت.

 .5چاودێری دواتر
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لە دواییدا داوات لێ دەکرێت کە بۆ ماوەی  ٣٠خولەک لە ژێر چاودێری پزیشکێدا و لە شوێنێکی دیاریکراو
چاوەڕوڕی بکەیت .بەم شێوەیەش ئەوە مسۆگەر دەکەرێت کە بە خێرایی بەرپەرچی هەر ئەگەرێکی
چاوەڕوانەنەکراوی حەساسیەت و ناڕەحەتییەک بدرێتەوە .ئەگەر لە ماوەی چاوەڕوانبوونی دیاریکراو هیچ
ئاڵۆزییەک رووی نەدا ،کە لە حاڵەتی ئاساییدا هەر وا دەبێ ،دەتوانیت بگەڕێنەوە بۆ ماڵی خۆت.

 .6کوتانی ڤاکسێنی دووهەم
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بۆ ئەوەی کوتانی ڤاکسێنی دژ بە کۆرۆنا کاریگەری تەواوی هەبێت ،دەبێت دووهەمین ڤاکسێن بکوترێت .هەر
لە کاتی وەرگرتنی مەوعید ،دوو مەوعید بۆ تۆ لەماوەی  ٣حەفتە دا دەستنیشان دەکرێن .مەوعیدی دووهەمیش
هەر لە ناوەندی ڤاکسێن دەبێت .پرۆسەی مەوعیدی دووهەم هەر وەک مەوعیدی یەکەم دەبێت .تکایە ئەم
دیکومێنتانە لە گەڵ خۆت بهێنە :کارتی ناسنامە ،کارتی تەندروستی ئەلێکترۆنی  ،دەفتەری ڤاکسێنەکان،
پشتڕاستکراوەی مەوعید و هەر وەها پشتگیریەکی ڤاکسێن کە لە یەکەمین مەوعید وەرگرت بێت.

