
بۆ هەندێ  گرووپی دیاریکراو بەخۆڕاییە
کاتێک تووشی ئەنفلۆنزا دەبیت ئاساییە کە تۆ لەپڕدا تای 

بەرز، سەرئێشە، ژانی ماسولکە، ئازاری گەروو و کۆخەت 
بۆ بێت. ڤایرۆسەکە کاتێک باڵوئەبێتەوە کە بۆ نموونە 
کەسێک کە نەخۆشە ئەکۆخێت، ئەپژمێت یان هەناسە 

ئەداتەوە. ئەنفلۆنزا هەروەها  ئەکرێت لەڕێگەی پەیوەندیی 
نزیکەوە لەگەڵ کەسانی تر باڵوبێتەوە. ماوەیەکی کورت 

بەرلەوەی خۆت نەخۆشکەویت، دەتوانیت کەسانی تر تووش 
بکەیت.

هەندێ گرووپی  دیاریکراو لەوانەیە بە شێوەیەکی توند بە 
ئەنفلۆنزاکە نەخۆشکەون و جا بۆیە بۆ ئەم کەسانە کوتان 

زیاتر گرنگە. کەسانێ کە سەر بەم گرووپانەن و دانیشتووی 
هەرێمی ستۆکهۆڵمن دەتوانن لێرەدا کوتانی بەخۆڕایی 

وەرگرن.

ماوەی کوتانی ئەمساڵ لە نێوان ٣ی نۆڤەمبەر/تشرینی دووەم 
و ٢٨ی فێبرواری/شوباتی ٢٠٢١-ە. لە ماوەی نۆڤەمبەردا 

ئەو گرووپانەی مەترسییان لەسەرە پێشەنگی بۆ کوتانیان 
ئەدرێتێ. دانیشتوانی تر کە ئەیانەوێت خۆیان بکوتن، ئەتوانن 
ئەم کارە لە ١ی دیسەمبەری/کانونی یەکەمی ٢٠٢٠-وە، بکەن. 

ئەوان خۆیان پارەی کوتانەکە ئەدەن.

خۆت لە دژی ئەنفلۆنزا بپارێزە

www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa :لێرە زیاتر بخوێنەوە 

ئەنفلۆنزا بە هۆی ڤایرۆسەوە دروست ئەبێت و زۆر تەشەنەکارە. تۆ ئەتوانیت لەڕێگەی خۆکوتان 
)کوتانی ڤاکسین( خۆت لە ئەنفلۆنزا بپارێزیت. پێشنیار دەکەین کەسانێ کە ٦٥ ساڵیان پڕکردۆتەوە، 
دووگیانن یان مەترسی زیادەیان لەسەرە کە بە توندی بە ئەنفلۆنزا نەخۆشکەون، خۆیان بکوتن. ئەم 

کەسانە لە مانگی نۆڤەمبەر/تشرینی دووهەم پێشەنگییان ئەدرێتێ.

ئەم گرووپانە بە خۆڕایی کوتانییان  بۆ 
ئەکرێت:

کەسانێ کە لە ساڵی ١٩٥٩ و  زووتر لە دایکبوون  •
•  دووگیان پاش هەفتەی ١٦ 

گرووپی  مەترسییلەسەر بەهۆکاری نەخۆشی   •
)لەوانە؛ نەخۆشیی دڵ، نەخۆشیی سییەکان،  

قەڵەویی زۆر یان نەخۆشیی تر یاخود دۆخێک 
کە مەترسی دروستبکات کە بە سەختی بە هۆی 

ئەنفلۆنزا نەخۆش کەویت(  

لە کاتی پەتای گشتگیری کۆڤید- ١٩ کوتان دژی ئەنفلۆنزا 
گرنگترە لەچاو دۆخی ئاسایی و هەموو سەردانگەکان کە 

بەکاری کوتان هەڵئەسن ئەبێت کاروبارەکەیان بگونجێنن 
بۆئەوەی کوتانەکان بە شێوازێکی دڵنیا لە نەگواستنەوەی 

پەتا جێبەجێ بکرێن.

تۆ پێویستە هەموو ساڵێک خۆت بکوتیت 
تۆ ئەبێت هەموو ساڵێک خۆت بکوتیت بۆئەوەی پاراستن 
دژی ئەنفلۆنزا بەدەستبهێنیت. پاراستنەکە پاش نزیکەی 

دوو هەفتە بەدیدێت. لەڕێگەی کوتانی ڤاکسین مەترسیی 
تووشبوون بە ڕادەیەکی بەرچاو کەم ئەکات. ئەگەر هاتوو 

سەرباری ئەمەش نەخۆشکەویت ئەوا ڤاکسینەکە نیشانەکانی 
نەخۆشییەکە کەم ئەکاتەوە و بەو رادەیە بە گرانی نەخۆش 

ناکەویت وەکوو ئەوەی کە خۆت ڤاکسین نەکردبێت.

ڤاکسینی ئەنفۆەنزا دڵنیایە 
ئەو جۆرە ڤاکسینی ئەنفۆێنزایە کە هەموو وەرزێک 
بەکاردەهێنرێت لە سااڵنی ١٩٤٠-وە هەیە. ملیارەها 

خەڵک لە سەرانسەری جیهان لەوساوە کوتراون. 
کاریگەری ڤاکسینەکە بەردەوام هەڵسەنگاندنی بۆ 

ئەکرێت. ئەگەر هاتوو تووشی زیانگەلی الوەکی بیت ئەوا 
ئەگەری تووشبوون بەو کاریگەرییە الوەکیانە سووک و 

کورتخایەنن؛ نیشانەکان وەکووو سوورهەڵگەڕان و ئاوسانی 
خۆجێیی کاتی لەو شوێنەی کە ڤاکسینەکەی لێدراوە. 

جاروبار رەنگە هەست بە نیشانەگەلی سووک و ماوەکورت 
وکوو ئێش، ماندویی و تا بکەیت.

بۆئەوەی وەبیرهێنانەوەت 
بۆ بنێردرێت لەبارەی هاتنی 
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