
لە ماڵەوە کار بکەن ئەگەر ئەم شتە کراوەیە. ئەگەر ناتوانن کەواتە بگەڕنەوە سەر کارەکانتان.
دەبێت قسان لە گەڵ خاوەن کارەکەتان بکەن لە بارەی ئەوەی کە ڕێژەی تووشبوون بە 

ڤایرۆسەکە دابەزێنێت. ئەگەر ناتوانن ڕێگە چارەی تر بگرنە بەر کەواتە خاوەن کارەکە دەبێت 
. ێ پشووی کاریتان بدا�ت

ی�ڵ ٢٠٢١ ەوە بگەڕێنەوە قوتابخانە و بە پ�ێێ هەڵسەنگاند�ن  CEV دەبێت منداڵەکان لە ١ی ئەی�پ
مەترسییەکان کار بکەن. 

ێ کە CEV ە هێشتا هەر دەبێت بچێتەوە بۆ قوتابخانە.
ئەگەر منداڵێک لە گەڵ کەسێک دەژ�ێ

ە بە شێوەی ئۆنالین بازاڕ بکرێت هەڵبەت ئەگەر ئەم شتە  ن کە باش�ت هێشتا ڕێنوێنییەکان وا دەڵ�ێێ
کراوە بوو. کڕین و بازاڕی ئۆنالین هێشتا سەرایە�ت هەیە.

ئەگەر دەتانەوێ خۆتان ئەم کارە بکەن، هەوڵ بدەن لە کا�ت چۆڵیدا بچن- مەگەر ئەوەی کە ئەو یاسا 
تۆ نەگرێتەوە دەنا دەبێت بە بەردەوایم دەمامک بکەی.

ڕەچەتەی دەرمان بە شێوەی ئەوتووماتییک بێبەرانبەر نابێت- لە گەڵ دەرمانخانەکەتاندا قسان بکەن 
. ن ئەگەر ئەوان دەیانەوێ لەم کارە بەردەوام ب�ب

یارمەتییە ناوچەییەکان هەر بەردەوام دەبێت بۆ CEVs ئەوانەی کە نیگەرانن لە بارەی ئەوەی  
بگەڕێنەوە بۆ دووکان و دەرماخانەکان.

یەتییەکان خۆتان دوور ڕابگرن. ە کە تا ئەو شوێنەی کە دەکرێ لە پێوەندییە کۆمە�ڵ بە گس�ت وا باش�ت
ن   ئەو کاتەی کە ی کە ڕۆڵەکان ڕێگەی بەوە دا  کە لە گەڵ خەڵکانی�ت لە دەرەوەی ماڵەوە یەک ببی�ن

ن چونکە ئەگەری تووشبوون بە کۆڤید١٩ کەم�ت دەبێتەوە. ە کە هەر لە دەرەوە یەک�ت ببی�ن واباش�ت
ە با هەوا لە ژوورەکاندا لە هاتووچۆدا بێت و  ، باش�ت ن کاتێک کە ڕێگەدرا لە ژوورەوە یەک�ت ببی�ن

پەنجەرەکانتان بکەنەوە.

ە کە سەفەر نەکەن مەگەر ئەوەیکە پێویست بێت و زۆر ئاگاتان لە خۆ بێت ئەو کاتەی کە  وا باش�ت
- لە یەک دوور دابنیشن و دەماک بکەن بە بەردەوایم، مەگەر  ن گواستنەوە گشتیەکان بەکار دەهێ�ن

ئەوەی کە چاوپۆشیتان لێ کرابێت.

ئێوە دەبێت بەردەوام بن لە گالێبوون و یارمە�ت پێویست- ئەمە نەخۆشخانە و کا�ت دۆکتۆر لە خۆ 
دەگرێت کە هەر بە شێوەی ئاسا�ێ هەتانبوو.

ن لێبدەن. ئەگەر تا ئێستا واکسی�ن یەکەمتان  هەموو CEV ەکا�ن سەروو ١٦ ساڵ ئێستا دەتوانن واکس�ێێ
بۆ نەکراوە  تەلەفۆن بۆ ١١٩ بکەن یا بە شێوەی ئۆنالین بۆ خۆتان ئەم کارە بکەن لەم ماڵپەرەدا: 

.www.nhs.uk/covid-vaccination

)ڕێنوێ�ن بۆ ئەو کەسانەی کە لە باری پزیشکییەوە زۆر بەرگەنەگرن( 
�ڵ ٢٠٢١ ڕ )CEV( خەڵک لە یەیک ئەی�پ

تەلەفۆن   ئۆنالین
س�ت ڕێنوێ�ن  زما�ن ئاماژەی زیندوو   پ�ێێ

ێرە ژ ژمارەی نامەئێڵ یس یس کۆڤید ١٩ هەڵ�ب
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ئەگەر پێویستان بە یارمە�ت هەیە تکایە پێوەندییمان پێوە بکەن:
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