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ڕوپێوی نەخۆشی کۆڤید-19
لە گەورەترین ڕوپێوی سەرتاسەری واڵتدا بۆ نەخۆشی کۆڤید-19 لە ڕابوردوو و ئێستادا بەشداری بکە. پشتگیری 

تۆ یارمەتیمان دەدات بۆئەوەی بزانین دەبێت چۆن وەاڵمی ئەم پەتا سەرتاسەرییە بدەینەوە، بۆ ئەوەی هەموومان 
بگەڕێینەوە بۆ ژیانی ئاسایی.

ئایا ڕوپێوەکە سەبارەت بە چییە؟
 ئامانجی ڕوپێوەکە بۆ ئەوەیە کە بزانین چەند کەس تووشی کۆڤید-19 بووە، ئیتر نیشانەکانی نەخۆشییەکەی تێدا بێت یان نا. 	 

 ئەوە بەشێوەیەکی تایبەت گرنگە چونکە خەڵکی زیاتر دەکوترێن لەدژی کۆڤید-19. ئەگەرچی پێکوتەکان زۆر بەباشی کار دەکەن، 	 
بەاڵم بەتەواوی بەر لەوە ناگرن کە خەڵک ئیتر جارێکی تر ڤایرۆسەکە نەگرێتەوە و هەر وەک ئەوەش کە کەسێک پێشتر کۆڤید-19 ی 
گرتبێت وەهای لێناکات کە جارێکی تر نەیگرێتەوە. ئێمە دەبێت چاودێری ئەوە بکەین کە پێکوتەکان چەندە بەباشی لە جیهانی واقیعیدا 
کار دەکەن و چۆن بە پێکەوە گرێدانی ئەوەی کە ئەو کەسانەی پێشتر کۆڤید-19 یان گرتووە و ئێستا دەکوترێن بەر لە باڵوبوونەوەی 

ڤایرۆسەکە دەگرێت.

 ڕووپێوەکە هەروەها بەئامانجی ئەوەیە کە بزانن چەند کەس لەوانەیە پێشتر کۆڤید-19 یان گرتبێت. ئەوە لەڕێگەی پێوانەکردنی ڕادەی 	 
دژەتەنەوە دەبێت لەناو خوێنیاندا.

 لە مانگی ئەپریڵ )نیسان( ی 2020 ـەوە، فەرمانگەی ئاماری نیشتمانی و زانکۆی ئۆکسفۆرد ئەم ڕوپێوە ئەنجام دەدەن لەبری 	 
حکومەتەکانی شانشینی یەکگرتوو.

پوختەی توێژینەوە
 20/SC/0195 :ڕوپێوی نەخۆشی کۆڤید-19 | وەشانی 7.0 ڕێکەوت: 1 فێربیوەری 2021 | زنجیرەی ڕەفتاری پیشەیی 
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ئایا بۆچی من داوام لێکراوە کە بەشداری تێدا بکەم؟
 بۆ درێژەدان بە جەنگی بەردەوام لەدژی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئێمە پێوستیمان بە ماڵی وەک ئێوەیە بۆئەوەی بێنە ڕیزی ئەو هەزاران ماڵەوە 	 

کە ئێستا لە ڕوپێوی نەخۆشی کۆڤید-19 دا بەشدارن.

 ئێمە تەنها پشکنین بۆ ئەو کەسانە ناکەین کە نیشانەی ئەوەیان تێدایە کە ڤایرۆسەکەیان هەبێت، وەک پلەی گەرمی بەرزی لەش )تا( یان 	 
کۆکە، چونکە ئێمە دەزانین کە هەندێک جار خەڵک دەشێت ڤایرۆسەکە هەڵبگرن بەبێ ئەوەی کە هیچ نیشانەیەکیان تێدا دەربکەوێت.

 بەشداربوون لەم توێژینەوەیەدا بەتەواوی بە ئارەزووی خۆتە. هەموو ئەو زانیاریانەی کە تۆ دەیاندەیت بە ئێمە بەگوێرەی یاسا 	 
دەپارێزرێن و وەک نهێنی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.

 هەموو کەس لە ڕووپێوەکەدا دەتوانن پێکوتەیەکی کۆڤید-19 بەدەست بهێنن کاتێک کە شیاو دەبن بۆی – وە ئەو کەسانەی کە پێکوتەی 	 
کۆڤید-19 یان بۆ ئەنجام دراوە دەتوانن لە ڕووپێوەکەدا بن.

ئایا ڕوپێوەکە چ شتێک لەخۆ دەگرێت؟
 یەکەمجار دەبێت ناوی خۆت تۆمار بکەیت بۆئەوەی بەشداری بکەیت )تکایە بڕوانە پشتەوە( دوای ئەوە پەیوەندیت پێوە دەکرێت بۆ 	 

دانانی وادەیەک.

 لەو وادەیەدا، یەکێک لە ئەندامەکانی تیمی ڕوپێو دێت بۆ ماڵەکەت. ئەو هەندێک پرسیارت لێ دەکات دەربارەی هەر یەک لەو کەسانەی 	 
کە تەمەنیان لە 2 ساڵ زیاترە و دەیانەوێت بەشداری بکەن.

 ئەوان ئەوە نیشانی ئەو کەسانە دەدەن کە تەمەنیان 12 ساڵ و زیاترە چۆن نمونە لە قوڕگ و لوت وەربگرن کە پشکنینی بۆ دەکرێت بۆ 	 
ڤایرۆسەکە. نمونەکە ئیسفنجێکی نەرمە بە چیلکەیەکەوە و ئازارت نادات. باوان یان سەرپەرشتیارەکان دەتوانن یارمەتی ئەوانە بدەن کە 

تەمەنیان لە 12 ساڵ کەمترە. 

 هەروەها حەز دەکەین کە هەندێک خوێن لە هەموو ئەوانە وەربگرین کە تەمەنی 16 ساڵ و بەرەوژوورە. تۆ ناچار نیت کە ڕەزامەندی بۆ 	 
ئەوە بدەیت. خوێن یان ڕاستەوخۆ لە دەمارەوە وەردەگیرێت لەالیەن ئەندامێکی ڕاهێنراوی تیمی ڕووپێوەوە کە هۆکاری پاراستنی کەسی 

PPE پێوە دەبێت، یان لە ڕێگەی دەرزییەکی بچووکی پەنجەوە کە لەالیەن ئەو کەسە خۆیەوە ئەنجام دەدرێت.ئەندامی تیمی ڕووپێو نایەتە 
ناو ماڵەکەت تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە پێویستی بەوە بێت خوێن لە دەمارەوە وەربگرێت.

تۆ دەتوانیت ڕەزامەندی دەرببڕیت لەسەر:

A

B

C

تەنها یەکەم سەردان

سەردانی یەکەم و سەردانێک هەموو هەفتەیەک بۆ ماوەی یەک مانگ )کۆی گشتی 5 سەردان(

سەردانی یەکەم، سەردانێک هەموو هەفتەیەک بۆ ماوەی یەک مانگ و دوای ئەوە سەردانی مانگانە هەتا نیسان )ئەپریڵی 2022( 
)النی کەم 16 سەردان بە گشتی، بە پشت بەستن بەگوێرەی ئەوەی کە تۆ کەی پەیوەندی بە ڕووپێوەکەوە دەکەیت(
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ئایا بۆچی من بەشداری بکەم؟
 ڤایرۆسی کۆرۆنا بەردەوام کاریگەری لەسەر هەموومان دادەنێت. پێكەوە دەتوانین زانیاری زۆر گرنگ فەراهەم بکەین بۆئەوەی بزانین 	 

دەبێت چۆن وەاڵمی ئەم پەتا سەرتاسەرییە بدەینەوە، بۆ ئەوەی بگەڕێینەوە بۆ ژیانی ئاسایی.

 وێنەیەکی خێرا و جێگەی متمانە بۆ تووشبوون بە نەخۆشییەکە لە ناوچەکەتدا یارمەتیمان دەدات بۆ دڵنیابوون لەوەی کە وەاڵمدانەوە 	 
ناوچەییەکان گونجاو و کاریگەرن.

 لەماوەی 2021 و 2022، هەزارەها ماڵ لەم ڕوپێوەدا بەشداری دەکەن. ئەوەش بۆئەوەیە کە بزانین ڤایرۆسەکە لەو ماوەیەدا چی 	 
بەسەر دێت. بەتایبەتی لەکاتێکدا کە خەڵکی زیاتر دەکوترێن.

  ئەنجامەکان ئێستا هاوبەش کراون بۆئەوەی هەموو کەس بزانێت ئێمە چ دەرەنجامێک بەدەست دەهێنین 	 
)www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/results(. هیچکام لەو زانیاریانە خۆت یان 

خێزانەکەت دەستنیشان ناکەن. 

www.ons.gov.uk/cis

وەک نیشانەیەکی پێزانین، هەموو ئەوانەی کە ڕوپێوەکە بەئەنجام دەگەیەنن ڤاوچەرێکی 50 پاوەنییان بۆ 
پێشنیاز دەکرێت.

 تەلەفون بۆ تیمی تۆمارکردن بکە بە ژمارە 6807 085 0800 )ئینگلتەرە( ، 
9323 917 0800 )وەیڵز(، 5825 917 0800 )ئیرلەندای باکوور( ، 5824 917 0800 )سکۆتلەند( 

ئەگەر ناتوانیت تەلەفون بەکار بهێنیت، بۆ نمونە بەهۆی الوازی بیستن یان ئاخاوتنەوە، دەتوانیت ئیمەیڵ بنێریت 
.iqvia.covid19survey@nhs.net بۆ

یەکسەر دوای ئەوەی کە ناوت تۆمار کرد، دوای ئەوە کاتێك لە ئێمەوە گوێبیستی هیچ شتێک دەبیت کە 
ئەندامێکی تیمی ڕوپێو لە ئێوارەی بەر لە سەردانە پالن بۆدانراوەکەدا پەیوەندیت پێوە دەکات. ئەگەر ئەو کاتە 

بۆ تۆ گونجاو نییە، دەتوانیت بیگۆڕیت. ئێمە لە هەفتەی دوای خۆ تۆمارکردندا هەوڵ دەدەین پەیوەندیت پێوە 
بکەین.

لە ڕۆژی وادەکەدا، ئەندامێکی تیمی ڕوپێو دەگاتە ماڵەکەت بۆ ئەنجامدانی سەردانەکە. هەر ئەندامێکی تیم کە 
خوێنت لە دەمارەوە لێ وەربگرێت کەسێکی لێهاتوو دەبێت بۆ ئەو کارە. تکایە تیمی ڕووپێوەکە بانگهێشت 

مەکە بۆ ناو ماڵەکەت تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە ئەوان خوێن وەربگرن.

چۆن بەشدار دەبیت:
بۆ بەشداربوون تۆ دەبێت بە زووترین کاتی گونجاو لەالی ئێمە ناوی خۆت تۆمار بکەیت:

ئایا من چیم دەست دەکەوێت بۆئەوەی کە بەشدار بووم؟
 هەموو ئەوانەی کە لە ڕوپێوەکەدا بەشدار دەبن ڤاوچەرێکی 50 پاوەنی وەردەگرن بۆ یەکەم سەردانی ماڵەوە کە ئەنجامی دەدەن. 	 

 بۆ هەر سەردانێکی دواتر کە ئەوان ئەنجامی دەدەن، هەر یەکەیان ڤاوچەرێکی 25 پاوەنی وەردەگرێت. 	 

ئەوانە تەنها بۆ ئەو سەردانانەن کە بەئەنجام دەگەیەندرێن؛ بۆ نمونە، ئەگەر ڕوپێوەکە ڕابگیرێت تۆ بژاردنەوە وەرناگریت بۆ ئەو 
سەردانانەی کە ئەنجام نەدراون.
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ئایا داتاکانم چییان بەسەر دێت؟
 هەموو ئەو زانیاریانەی کە تۆ دەیاندەیت بە ئێمە بەگوێرەی یاسا دەپارێزرێن و وەک نهێنی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.	 

 هەموو نمونەکان لەبری فەرمانگەی ئاماری نیشتمانی و زانکۆی ئۆکسفۆرد کۆدەکرێنەوە. 	 

 	 Lighthouse هەموو پشکنینەکانی ئەو نمونانە لەالیەن زانکۆی ئۆکسفۆرد و تاقیگە نیشتمانییەکانی الیت هاوسەوە 
Laboratories ئەنجام دەدرێن. 

 تۆ ئەنجامی هەموو ئەو پشکنینانەت پێ دەوترێت کە ئەنجامیان دەدەیت.	 

 ئەو کۆمپانیایانەی کە سەروساختیان لەگەڵ ئەنجامدانی ڕوپێوەکە هەیە زانیارییەکانت تەنها بۆ مەبەستی ئەم ڕوپێوە بەکار دەهێنن - 	 
تکایە بڕوانە پەڕەی زانیاری بەشدار بۆ زانیاری زیاتر.

زانیاری زیاتر و ماڵپەڕی بەسوود:
 هەندێک وەرگێڕانی ئەم پوختەیە و زانیاری دیکەی ڕوپێو بەردەستن لە 

https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforhouseholds 
andindividuals/householdandindividualsurveys/covid19infectionsurveycis/

furtherhelp#study-materials-in-other-languages

 بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر بڕوانە پەڕەی زانیاری دورودرێژ کە لەگەڵ ئەم باڵڤۆکە هاتووە، یان سەردانی ئەم ماڵپەڕە 
www.gov.wales/covidinfectionsurvey یان ئەمە بکە www.ons.gov.uk/cis

ئەگەر هەر کام لەو کێشانەی کە لەم باڵڤۆکەکەدا خراونەتە ڕوو کاریگەرییان لەسەر داناویت یان بەدوای زانیاریدا دەگەڕێیت لەسەر 
کۆڤید-19 تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕانە بکە: 

 	coronavirusexplained.ukri.org/en/ :ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕوون کراوەتەوە 

 ڕێنوێنییەکانی حکومەت: www.gov.uk/coronavirus )ئینگلتەرە(, www.gov.wales/coronavirus )وەیڵز(, 	 
 https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 )ئیرلەندای باکور(, 

/https://www.gov.scot/collections/coronavirus-covid-19-guidance )سکۆتلەند(

  ڕێنمایی https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :NHS )ئینگلتەرە(, 	 
 www.gov.wales/coronavirus )وەیڵز(, 

 https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice 
 )ئیرلەندای باکور(, 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/
coronavirus-covid-19 )سکۆتلەند(

 	www.samaritans.org :پشتگیری سۆزداری بۆ هەموو کەس - Samaritans 

 	www.mind.org.uk :ڕێنمایی و پشتگیری بۆ هەموو ئەوانەی کە کێشەی تەندروستی دەروونییان هەیە - Mind 
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