
Ji bo hin koman belaş
Gava ku hûn bi şewbê dikevin, bi gelemperî ji 
nişka ve li ser we ta, serêş, êşa masûlkeyan, 
êşa qirikê û kux  çêdibe. Vîrus bo nimûne 
dema yek nexweş be û bikuxe, bipişke yan 
jî bêhna xwe vebide, belave dibe. Şewb her 
wisa dema bi têkiliya nêzîkî ya bi kesekî din re 
jî dikare belave bibe. Hûn dikarin berî ku hûn 
bi xwe nexweş bikevin, hûn ji bo demeke kurt 
hilgirê şewbê bin.

Hin komên mirovan dikarin ji ber şewbê 
bi giranî nexweş bikevin û ji ber vê yekê 
vaksînkirin pir girîng e. Li herêma Stockholmê, 
kesên ku ji van koman in û ku li vir hatine 
tomarkirin, ew dikarin xwe belaş vaksîn bikin.

Heyama vaksînlêdanê ya îsal di navbera 3ê 
Çiriya paşîn û 28ê Sibata 2021-an de derbas 
dibe. Di Çiriya paşîn de, mafê vaksînlêdana 
pêşîn ji bo van koman heye. Niştecîhên din ên 
ku dixwazin xwe vaksîn bikin dikarin vê yekê ji 
1ê Çileya Pêşîn 2020-an û pê de bikin. Ew bi xwe 
heqê derzîlêdana xwe didin.

Xwe ji şewbê biparêzin

Li ser vê lînkê agehiyên bêhtir bixwînin: www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa 

Şewb ji hêla vîrusan ve tê afirandin û pir lewitok e. Hûn dikarin bi vaksînkirinê 
(peywendê) xwe ji şewbê biparêzin. Kesên ku temenê wan gihîştiye 65 salan, kesên 
ducanî (hamîle) ne yan jî xetera wan heye ku ji şewbê bi giranî nexweş bikevin, bo wan 
tê pêşniyarkirin ku ew xwe vaksîn bikin. Di  meha Çiriya paşîn de, pêşî dora van kesan 
e ku xwe vaksîn bikin.

Vaksînlêdan bo van koman belaş e:
• Kesên ku di sala 1955-an û pê de ji diya xwe 

bûne
• Ducaniyên piştî hefteya 16-an 
• Komên li nav rîska tibbî (bo nimûne; 

nexweşiya dil, nexweşiya pişikê, 
qelewbûneke giran an nexweşiyeke yan 
rewşeke din a ku we dixe metirsiyê ku hûn 
ji ber şewbê giran nexweş bikevin)

Di dema pandemiya covid-19 de, derzîkirina 
li dijî şewbê ji serdemên din girîngtir e û hemî 
klînîkên ku li dijî şewbê karê vaksînlêdanê dikin, 
divê çalakiyên xwe wisa biguncînin da ku karên 
derzîlêdanê bi rengeke bê lewitandin û bi ewletî 
werine kirin.

Hûn hewce ne ku her sal vaksîn bibin
Pêdivî ye ku hûn her sal xwe vaksîn bikin da 
ku hûn li hevber şewbê bibin xwedî parastin. 
Parastin piştî nêzîkê du hefteyan tê. Bi 
vaksînkirinê, rîska vegirtinê ta radeyeke girîng 
kêm dibe. Heger hûn hîna jî nexweş bibin, dê 
vaksînlêdan nîşanên şewbê sivik bike û hûn 
ê wekî dema bê vaksînmayinê giran nexweş 
nekevin.

Vaksîna şewbê ewledar e
Vaksîna her celebên şewbê ji  sala 1940-î vir 
ye ku hene her demsal têne bi karhanîn. Ji wê 
demê ve ye li seranserê cîhanê bi mîlyaran 
mirov hatine vaksînkirin. Bandora derziyê bi 
berdewamî tête nirxandin. Bandorên alî yên 
ku hûn dikarin pê bihesin sivik û demkî ne, 
wek nimûne; sorbûna demkî û werimandina 
li cîyê ku derzî lê hatiye dayin. Car caran, hûn 
dikarin nîşanên sivik ên demkurt, ên wek êşa 
sivik, westan û tayê bibihên.

Peyva ‘VACCINATION’ ji 
720 80 re bişînin da ku 

dema vaksînlêdanê bixin 
bîra we.
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