
DIE COVID-19-SCHUTZIMPFUNG
PARASTINA VAKSLÊDANA  
(TAMANA, PERPÛNA, AŞÎ YA) KOVID-19

VAKSLÊDAN ÇI QAS BI BANDOR E (TESÎR E)? 
Vakslêdan li hemberî ya nexweşiyek giran an jî mirinê diparêze. Ger ku hûn dîsa jî bi 
enfeksiyonê hatin girtin, di vê rewşê da nexweşî gelek sivik (hêsan) an jî bê nîşanên nexwe-
şiyê. Dermanê vakslêdanê li dijî mutant dixebite, ewe ku li Elemanyayê belav kiriye. 

VAKSLÊDAN EWLE YE? 
Hemû vakslêdanên ku li Almanyayê têne bikaranîn, di pêvajoyek ya sansûr (dijwar) ra 
derbas dibin. Ew bi tevahî li ser bandordarî (tesîr), qalîte û tehemulkirin têne ceribandin 
(kontrol kirin) û wekî her vakslêdanên din ewle ne.

KÎ DIKARE VAKSLÊDANÊ BI KAR BINE Û MESREFA WÎ ҪIQAS E? 
Vakslêdan bi dilxwazî, bê pere ye (belaşê) û ji bo hemû welatiyên ji 12 salî şunda peyda dibe. 

ÇI BANDORÊN ALÎ TÊNE HÊVÎ KIRIN?
Ҫend roj piştî vakslêdanê, bertekên (reaksiyonên) vakslêdan dikarin bidin nîşan. Di nava van 
da wekî minak, êşa li cihê derziyê, tayê û serêşê.
Ev bandorên kêlekê (alî) nîşan didin, ku laş antîkor (parastina laşê) çêdiken. Bandorên kêlekê 
yên dirêjtir pir, pir kêm in. Vakslêdana corona ji enfeksiyona corona pir kêmtir talûke dide. 

VAKSLÊDAN ҪAWA DERBAS DIBE? 
Di nava piraniya Vakslêdan ra, pêwîst e ku her du vakslêdan di navberên çend hefteyan re 
werin kirin.

EZ DIXWAZIM VAKSLÊDANÊ BIBIN, JI BER KU …
 ez dixwazim xwe ji enfeksiyona korona û encamên gengaz ên demdirêj biparêzim. 
 ez jî dikarim bi vakslêdana malbata xwe biparêzim.  
 ez dixwazim vegera jiyana normalbûnê bibînim.  
 vakslêdan ji bo ewlehiyê hatiye ceribandin. 
 vakslêdanê tenê bandorên kêlekê (alî) hindîk kurt û demdirêj hene. 
 vakslêdan gelekî bi bandor e (tesîr e). 
 vakslêdan jî li dijî mûtasyonên vîrûsê bi bandor e.

Ji bo agahiyên zêdetir li ser parastina vakslêdana Kovid-19, her wiha agahiyên li 
ser dema vakslêdanê û ji bo kîjan kesan komê, hûn li ser www.gesundheit.
bremen.de/corona/corona/impfen-38848 dibinin.

Agahdarî di heman demê de dikare li Navenda Vakslêdana Vakslêdana li ser 
0421 5775 1155 jî were dîtin.

www.zusammengegencorona.de/impfen

https://www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen-38848
https://www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen-38848
http://www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen-38848 
http://www.zusammengegencorona.de/impfen  
http://www.zusammengegencorona.de/impfen  

