STOP CORONA
Koronavirus çi ye?

Koronavirus dikare bibe sedema nexweşiya COVID-19.
COVID-19 nexweşiyek pişikê ya gelek tahluka ye.
Le, ȇv nexweşî gelek bela dibe.
Gelek kes ji berî COVID-19 nexweş bûne.
Hinek mîrov neçar man û ketin Nexweşxana ya.
Hinek mîrov ji ber nexweșîya COVID-19 re mirin.

Lê hûn dikarin xwe jê biparêzin.

Wek waha:
• Hûn xwe ji mirovên din dûr bigirin.
• Hûn rojȇ de gelek caran destên xwe bişon.
• Hûn maskek li xwe bikin.
• Hûn aşî bibin.

Ji bo wȇ Mizgîniya xweş heye: Hûn dikarin Aşî bibin!

Heya nuha me nikaribû li hembere nexweşîya COVID-19 tiştek bikirî.
Dȇrmane baș tune bu. Lȇ naha Așî heye.
Herwaha ȇv Așî ji bo girtina nexweșîya COVID-19 kesa diparȇze.
Tu kes mȇcbur nîne xwe Așî bike. Așî lexistin bi dilxwazîye.

Di dema Așîye de di Laş de çi dibe?

Dema arkeayan derbasî Laş dibe, têsîrek dide Sîstema parastinê pergala lașe mîrova.
Wî deme Laş li dijî patojenan antîbodiyan çêdike.
Pergala parastinê bîranînek heye. Ev hemu arkeayan xwera qȇyd dike.
Așî bi wî qȇyde herekȇt dike.
Ev mînakî, vaksînek an ku Așî li kesek tê derzandin.
Pișt wê hingê laş li hember patojenê antîbodiyan diafirîne.
Ev tê vê wateyê: Heke patojen bikeve laş mîrova, Laş gelek zû xwe dipareze û li ber
xwe dide. Ji bo wî yeke jî hingê Mirov qȇt nexweş nabe an tenê piçek nexweş dibe.

Vakslêdan an Așî kengê bandor dibe? An ku Bandor çiqas dom dike?

Piraniya derzîkan wek Așî çend hefte piștre dom dikin ku dixebitin.
Hin derzî ye Așîya hemu jiyanê diparêzîye. Vakslêdanên din wek derzî ye Așîya divê
piştî çend salan gere cardin were lexistine. Her waha, heya kengî dê vakslêdanê an ku
așî li dijî koronavirusê biparêze hîn ne diyar e.
Le, hinek patojen jî xwe diguherinînen. Wek patojenen înfeksiyon Grîpê. Serba wî yeke
jî mîrov gere xwe her Sal li hember grîpê Așî dike. Wa tê texmînkirin ku mîrov gere xwe
li dijî coronavirus piştî demekê din jî dîsa Aşî bike.

Gelo bandorên vakslêdanê an Așîye hene?

Bele Așî an Vakslêdan dikare bandorên neyînî bike. Ew normal e. Bandorên alîgir nîşan
dikin ku: Pergala parastinê me dixebite. Gelek caran, bandorên alî ne xeternakin an ku
tahlukene.
Ew badorana dikarin derkȇvin hole:
Li cihê aşîbûnê de werimandin an êş an ku Sorbûn. Le dîsa Tayê, Serêşê û êşa Laş an
ku Nexweşbûn jî dîsa gengaz e.
Lêbelê, Bandorên alîgir piranî piştî çend Rojan derbaz dibe.
Tesîrên cidî kêm in. Doxtor dikare li ser vê yekê şîretan bide we.

Gelo divȇ ku ȇz piște Așî ye jî Nexwȇș bibim?

Vakslêdan an ku tesîra Așî dikare cûda bixebitin.
Carna Mirov bi nexweşiyê dikevin her çend ku hate aşî kirine.
Gelek caran her waha Kese hatîye așî kirne Nexweșîye sivik derbaz dikin.

Aşiyên cûdahî hene. Cûdahî çi ye an çi fȇrq heye?

Gelek Pispor li ser van Derziyên li dijî koronavîrûse lêkolîn kirine.
Û heta nuha wana çend vakslêdan wek Așî dîtin.
Serba ku ew li Almanya ye bêne bikar anîn, divê ew gere werin pejirandine.
Di demê re dê bêtir û bêtir gelek aşîyên cihêreng werin pejirandine.

Aşên mirî de patojen nav de heye. Le ew Nexweșîye dikujin.

Vakslêdanên di nav de Novavax, Sinopharm û Sinovac hene, ew Derziyên mirînen li dijî
Koronavirus e, wek wî dikujȇ.

mRNA-Vakslȇdan ewen ku dijî Koronavirusȇ nîn, ji hêla pargîdaniyên BioNTech /

Pfizer, Moderna û CureVac ve tênen çêkirine.
mRNA kurtkirina wî ji bo: Asîdê ribonukleîk peyamnêr e.
mRNA veguhastine an ku agahdariya girîng dide. Mînakî plansaziya avahiyê ya ji bo
Vîrusa-Korona ye. Her waha di dema derzîlêdana mRNA de, beşek piçûk a vê Nexşeyê
bi kesekî re tê derzandine. Dîsa, Laşȇ mîrova dikare piçek virusa korona bixwe jî çȇke.
Mînakî, proteîna spike ji Koronavirus e.
Divȇ, ew proteîna spike tahluke nîne. Lêbelê, laş dikare li dijî wê antîbodan hilberîne.

Vektorvakslȇdan li dijî Vîrusa Korona ye ji hêla pargîdaniyên AstraZeneca û
Johnson&Johnson ve têne çêkirin, wek derxistine. Herwaha dîsa ew Vakslȇdan Sputnik
V ji Rus ya ye jî Vektorvakslȇdane ye. Wateya peyva Vektor di zimanȇ Latînî de tê wateya hilgir an jî Ajokar.
Di nava Vektorvakslȇdane de Virusȇk heye. Ji bo van Vîrusan mîrov dikare
Sermayî ye bigre. Lȇ, ew Vîrus tahluka nîne. Ew nikare xwe di Laș de zȇde
bike. Lê vîrus wek celebek ajokar e. Vakslêdan nexşeyê ji bo beşek Korona
Vîruse vediguhêze. Bȇșek an Parçe proteîna spike ye e. Divȇ ew proteîna
Spike tahluke nîne Lêbelê, Laş dikare li dijî wê antîbodan hilberîne.
Çevkanî: Komela federal ji bo alîkarîya Jiyanȇ

Agahdariya bêtir û nuha li bin malpera:
www.dortmund.de/corona und QR-Code

