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Vaksînê li xwe bidin  
li dijî COVID-19ê

Rastiyên der barê vaksînan de:
• Vaksîn ji bo her kesê ji 12 salî û mezintir – û her wiha ji bo jinên ducanî û 

yên şîrê dayîkê dimêjînin jî tên erêkirin.

• Berîya niha hûn enfekte bûbin jî, girîng e ku hûn bên vakslêdan. Ev ê 
parastina herî baş pêşkêşî we bike.

• Du vaksînên cuda hene: Yek ji Modernayê ye û yek jî Pfizer BioNTech e. 
Ew bi heman awayî baş in, ewle ne û bi bandor in.

• Divê hûn du caran bên vakslêdan. Ev ê parastina herî baş pêşkêşî we bike.

Bêyî standina randevûyê bên vakslêdan
Hêsan e ku mirov bê vakslêdan. Bêyî ku hûn randevûyê bistînin hûn dikarin 
serî li hemû navendên vakslêdanê bidin.

Rayedariya Tenduristiyê ya 
Danîmarkayê pêşniyar dike ku 
hûn bên vakslêdan ji ber ku:
• vaksîn we ji nexweşiya giran a COVID-19 diparêze

• hûn malbata xwe, hevalên xwe û yên din ji enfektebûnê diparêzin

• Vaksînasyon ji bo kontrolkirina epîdemiyê ji bo me pir girîng e. 
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Ewle ye ku mirov bê vakslêdan? 
Hemû vaksîn dibin sedema bandorên kêlekê, vaksînên li dijî COVID-19 
jî tê de. Ew ê bi piranî bandorên nerm bin ku zû diçin. Di kare ta be an jî 
êşan a cihê derziyê be.

Divê hûn bi doktor re têkilî bikin eger hûn semptomên giran nîşan bidin 
piştî ku hûn hatin vakslêdan. Dibe ku ev pirsgirêkên bêhnê yan jî sorbûna 
çerm bin. Lê belê, ev yek gelekî kêm caran rû dide.

Vaksînkirina we çawa pêk tê

Serlêdana navenda vakslêdanê bikin. Karta xwe ya 
sîgorta tenduristiyê ya zer ji bîr nekin.

Bijîşkek ji vaksînkirina we berpirsiyar e.

Piraniya xelkê derziya vaksînê li ser milê xwe didin.

Piştî vaksînkirinê, divê hûn 15 deqeyan li navendê 
bisekinin, da ku eger reaksiyona we ya alerjîk hebe 
hûn bikarin alîkariyê bistînin.

Pirs?
Hûn her tim dikarin di malpera me de agahiyên herî dawî yên 
der barê vaksîna li dijî COVID-19 de peyde bikin. Bêtir bixwînin 
li www.sst.dk/covid-vaccination. Her wiha hûn dikarin li ser 
Facebookê me bişopînin, ku em ê we li ser koronavîrusê û 
vaksînkirinê haydar bikin.

http://www.sst.dk/covid-vaccination



