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به گشتی مندااڵن به خاوی تووشی په تای كۆرۆنا ده بن. هه ڵبه ت له ناو مندااڵنی ته مه ن ۵ بۆ 
١١ ساڵدا كه له خۆیاندا نه خۆشیی بنه ڕه تییان له گه ڵه، ئه گه ر تووشی كۆرۆنا بنب، نه خۆشییه كه 

زیاتر لێیان دیاری ده دا. په تای كۆرۆنا له ناوی مندااڵنیشدا ده توانێ ئاسه واری درێژخایه نی 
هه بێت.    

ڤاكسیناسیۆنی كۆرۆنا بۆ ئه و مندااڵنه  پێشنیار ده كرێت كه 

ته مه نیان له  نێوان ۵ بۆ ١١ ساڵ دایه  و، به هۆی نه خوشیی بنه ڕه تی،   •
چاره سه روه رگرتن یان هۆكاری دیكه ، مه ترسیی زۆرتریان له سه ره  كه  په تای كۆرۆنا 

به خراپی نه خۆشیان بخات.

ته مه نیان له  نێوان ۵ بۆ ١١ ساڵ دایه  و، له  ناو كه سانی نزیكی ده روروبه ریاندا هی   •
وای تیایه  كه كه مایه تیی جددی له  سیستمی خۆپارێریزیی جه سته یدا هه یه .

هه روه ها كه سانی ته مه ن  ۵ بۆ ١١ ساڵی تریش ڕێگایان پێ ده درێ كه  ڤاكسین له  خۆیان 
بده ن.

 ئه و جۆره  نه خۆشی و حاڵه تانه ی  كێشه ی گه وره  بۆ چاالكیی سییه كان و دڵ یاخود بۆ 
سیستمی به رگریی كۆئه ندامی جه سته  د روست ده كه ن، ده توانن ببنه  هۆکاری بەتوندی 

گرتنی کۆرۆنا. 

شاره وانیی شوێنی نیشته جێبوونتان ئاگاداری سه بارت به  ڕێكخسنت و خشته ی كاتیی 
ڤاكسیناسیۆنی مندااڵنی نێوان ۵ بۆ ١١ ساڵ ڕاده گه یه نێت.

ڤاكسیناسیۆن به  باشی جه سته  له  به رامبه ر په تای كۆرۆنا ده پارێزێ. ڤاكسیناسیۆنی مندااڵن 
هه روه ها تاڕاده یه ك ئه و كه سانه ش ده پارێزێ كه  له  ده وروبه ری منداڵن و كه مایه سیی 

جددی له  سیستمی پارێزگاریی جه سته یاندا هه یه .

ڤاكسیناسیۆن ئارەزوومەندانە وخۆڕاییە.

ئه و ڤاكسینه ی له مندااڵن ده درێ

مندااڵنی ته مه ن ۵ بۆ ١١ ساڵ ڤاكسینێكی تایبه تی ته مه نی خۆیان لێ ده درێ كه  ناوی 
كۆمیرناتیی بایۆنتێك-فایزه ره  و له  جۆری ڤاكسه نی mRNA یه . ئه م ڤاكسێنه  مۆڵه تی 

مه رجداری فرۆشتنی پێ دراوه  بۆ كوتانی مندااڵنی ته مه ن ۵ بۆ ١١ ساڵ. 

منداڵ دوو ژه م به م ڤاكسێنه  ده كوترێت. كوتانی ژه می دووهه م ده كه وێته  ماوه ی ٦ بۆ ١٢ 
مانگ دوای كوتانی ژه می یه كه م.

ئه م ڤاكسینه  ڤایرۆسی زیندووی تیا نیه ، بۆیه  له  ڕێی ئه م ڤاكسینه وه  كه س تووشی په تای 
ڤایرۆسی كۆرۆنا نابێت. 

ڕاده ی كاریگه ری و سه المه تی ڤاكسینه كه 

ئه و لێكۆڵینه وانه ی پێش ده رچوونی مۆڵه تی فرۆشی ڤاكسینه كه  ئه نجام دراون، نیشانیان 

داوه  كه  ڤاكسینه كه  بۆ پارێزگاری له  مندااڵنی ۵ بۆ ١١ ساڵ له به رامبه ر په تای كۆرۆنادا، زۆر 
كاریگه ره  .

له  دوای كوتان، مندااڵنی ۵ بۆ ١١ ساڵیش نیشانه ی هاوشێوه ی مندااڵنی سه رووی ١٢ ساڵیان 
لێ بیندراوه . نیشانه  باوه كانی دوای لێدانی ڤاكسین بریتی بوون له  ئێشی شوێنی ده رزی، 
ئاوسان و سووربوونه وه ، هه روه ها شه كه تی، ژانه سه ر، تا و له رز، و ئازاری ماسوولكه كان. 

هه موو ئه م نیشانانه  كاتین و، كۆسپ بۆ درێژه دان به  ڤاكسیناسیۆن دروست ناكه ن. ده كرێ 
بۆ چاره سه ری ئه م جۆره  نیشانانه  كه ڵك له  ده رمانی تا و ئازارشكێن وه ربگیردرێت.

له و لێكۆڵینه وانه دا كه  پێش پێدرانی مۆڵه تی فرۆشی ئه م ڤاكسینه  ئه نجام دراون، هیچ 
كاریگه رییه كی خراپی ئه م ڤاكسینه  له سه ر مندااڵنی ۵ بۆ ١١ ساڵ به دی نه كراوه . به  هۆی 
سنوورداربوونی ژوماره ی ئه م لێكۆڵینه وانه ، سه رنجدان به  كاریگه رییه  خراپه  ده گمه نه كانی 

ڤاكسینه كه ، له توانادا نه بووه . 

زۆر  به  ده گمه ن ڕێ ده كه وێ كه س حه ساسیه تی خراپی به م  ڤاكسینه   هه بێت.

هه ر ئێستا ملیۆنان منداڵی ته مه ن ۵  بۆ ١١ ساڵ ڤاكسینیان لێ دراوه . هیچ نیگه رانی و 
مه ترسییه كی تایبه تی له سه ر ئه م گرووپه  ته مه نیه  له  ئاڕادا نیه . 

منداڵی ته مه ن ژێرهه ژده  ساڵ ده توانێ به گوێره ی ته مه ن و ئاستی 
گه شه سه ندنی بڕیار له سه ر ڤاكسین بدا

له  فینالند منداڵی ته مه ن ژێرهه ژده  ساڵ ده توانێ بۆ خۆی بڕیار له  وه رگرتنی ڤاكسین 

بدات، ئه گه ر  بێت و كارناسی بواری پێڕاگه یشنت به  ته ندروستی وای لێك بداته وه  كه  ئه و 
منداڵه  به گوێره ی ته مه ن و ئاستی گه شه سه ندنی، توانایی ئه وه ی هه یه  بۆ خۆی بڕیار له سه ر 
ڤاكسیناسیۆن بدات . هه ڵبه ت یاسا سنوورێكی ته مه نی بۆ بڕیاردانی سه ربه خۆ له م باره یه وه  
به ڕوونی دیاری نه كردووه . عاده ته ن بۆ كوتانی مندااڵنی ۵ بۆ ١١ ساڵ، پێویسته  مۆڵه ت له  

سه رپه رستی منداڵ وه ربگیردرێت.

هه رچه ند منداڵی ته مه ن ژێرهه ژده  ساڵ بۆ خۆشی بڕیار له  سه ر كوتانی خۆی نه دا، 
به وه شه وه  به گوێره ی ته مه ن و ئاستی گه شه كردنی، زانیاریی سه باره ت به  ڤاكسیناسیۆن و 

كاریگه رییه كانیی پێشكه ش ده كرێت. پێویسته  گوێ له  بیر و بۆچوونیشی بگیردرێت.

ئه گه ر منداڵ بۆ خۆی بڕیار له سه ر كوتانی خۆی نه دا، ئه وا پێش كوتانی پێویسته  ڕه زامه ندیی 
هه موو سه رپه رسته كانی وه ربگیردرێت. 


