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Coronavirus: Agahdarî li ser va-
kslêdana mRNA li kantona Bernê

Rewş: 20ê Rêbendan, 2022

Vakslêdan bi dilxwazî û bêpere ye, di  
navberên 4-6 hefteyan de 2 vakslêdanên 
mRNA hewce ne. 

Ma ez dikarim vakslêdanê bikim?
Erê, heke hûn:
Angle-right 5 salî an mezintir
Angle-right tayê an nîşanên din ên COVID 19 tune
Angle-right ji hêmanên derziyê re alerjîk nînin
Angle-right ne di îzolasyon û karantînayê de ne
Angle-right ji heftiya 12an ducanî ne

Kesên alerjiyê bi reaksiyonên giran ên li hem-
ber derziyan û kesên ku bi immunosuppres-
sion giran in, divê berî vakslêdanê bi doktorê 
xwe şêwir bikin.

Ger ez di navbera 12 û 15 salî de me divê 
ez çi bifikirim?
Ciwanên ku dikarin dadbar bikin, ne hewce ye 
ku dêûbav an jî welî li ser randevûya derzîlê-
danê bibin.

Ez çawa bimeşim?
Kesên ji 5 salî mezintir dikarin li ser  
https://be.vacme.ch qeyd bikin û  
randevûyekê veqetînin.

Pêşniyara rêveçûnê çawa dixebite?
Bêyî veqetandina randevûyekê li ser  
https://be.vacme.ch qeyd bikin û di saetên 
vekirî de bi pêşniyara rêveçûnê biçin navendek 
derzîlêdanê.
Ger înterneta we tune be, bi pêşniyara rêveçûnê 
biçin navendek derzîlêdanê. Li wir hûn dikarin ji 
bo qeydkirinê alîkariyê bistînin.

Ez dikarim li ku derê derzî bikim?
12-15 j.
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Coronavirus: Agahdariya  
derzîlêdana Janssen (Johnson 
& Johnson) li kantona Bernê

Rewş: 20ê Rêbendan, 2022

Vakslêdan bi dilxwazî û belaş e. Hûn bi 
derziya COVID-19 Janssen tenê 1 vakslê-
danê hewce ne.

Ma ez dikarim bi COVID-19-Janssen 
vakslêdanê bibim?
Erê, heke hûn:
Angle-right ji 18 salî an mezintir in
Angle-right tayê an nîşanên din ên COVID 19 tune
Angle-right ji hêmanên derziyê re alerjîk nînin
Angle-right ne di îzolasyon û karantînayê de ne

Kesên alerjiyê bi reaksiyonên giran ên li hem-
ber derziyan û kesên ku bi immunosuppres-
sion giran in, divê berî vakslêdanê bi doktorê 
xwe şêwir bikin.

Kî divê bi COVID-19 Janssen neyê derzî 
kirin?
Angle-right Kesên di xetereya taybetî de ne
Angle-right Jinên ducanî û şîrdanê

Ez çawa bimeşim?
Kesên ji 18 salî mezintir dikarin li ser 
https://be.vacme.ch/ qeyd bikin û 
randevûyekê veqetînin. Cihê vakslêdana 
Covid-19-Janssen hilbijêrin.

NO pêşniyara meşê

Ez dikarim li ku derê derzî bikim?

Derbasbûna sertîfîkayê
Piştî vakslêdana bi COVID-19-Janssen, sertîfîka 
tenê 22 rojan piştî derzîlêdanê derbasdar e.


