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Xwînerên hêja,

Niha zêdetirî salekê ye ku em bi pandemiya 

korona re mijûl in. Qedexe û astengî ji bo her 

kesî girîng bûn. Jiyana civakî diviya bihata 

sinordarkirin. Tirs û fikar bi awayekî berbiçav 

zêde bûn.

Xweşbextane amadekiriyên vaksînasyon di 

demeke kurt de hatin pêşxistin. Bi xêra vê 

serkeftina zanistî ya bilez, rêyek hat dîtin ku bi 

awayekî din her tişt were normalkirin. Sporkirin, 

xwarinxwarin bi malbat û hevalan, serdana 

dapîr û bapîran û neviyan - ev hemî dîsa mimkin 

bûne. Vaksînasyona li dijî vîrûsê tekez parastina 

herî bibandor a li dijî Covid-19 û belavbûna wê 

ye. Vaksînasyon ji bo parastina kesan bi xwe ye, 

lê di heman demê de civakê bi tevîhî jî diparêze. 

Bi vî awayî em dikarin belavbûna pandemiyê 

ragirin û astengiyên têkiliyan jî sist bikin. Lê 

heta niha, tevî hebûna vaksînên cihêreng ku 

mirov dikare bi xwe yekê ji wan hilbijêre û tevî ku 

kalîteya madeya wan vaksînan jî di asteke bilind 

de ye, mixabin hejmara kesên ku xwe vaksîn 

kirine ne gelekî zêde ye. 

Loma jî divê em hemî beşên civakê û nifûsê hîn 

baştir agadar bikin û ji wan re şirove bikin û ji bo 

vaksînasyonê rêklam bikin. Di Hezîrana 2021an 

de, Weqfa Lotoya Sporê ya Niedersachsenê 

Komîserê Dewletê yê Koç û Beşdariyê, Xanim 

Doris Schröder-Köpf û Encumena Penaberan a 

Niedersachsenê kampanyayek vaksînasyonê bi 

16 zimanan da destpêkirin. Bijîşk vîdyoyên kurt 

bikar tînin da ku vîrûs û vaksînasyonê bi zimanê 

dayikê - bi Tirkî, Kurdî, Erebî, Frensî, Rûsî an 

Englishngilîzî şirove bikin.

Herwisa, ev broşûra ji bo ragihandin û 

agahdarkirinê ye û ji bo vaksînasyonê 

pêbaweriyek e. Hêviya me ev e ku ev pirs û bersiv 

dê hemî tirs û nîgeraniyên we derbarê Corona 

û vaksînasyonê de ji nav bibin. Gelekî girîng e 

ku heya ku ji dest tê, pir kes bêne agadarkirin 

û vaksînkirin da ku em bikarin vê vîrûsê 

têkbişikênin.

Şad û tendurist bimînin di nava xêr û xweşiyê de

Boris Pistorius û Dr. Hans Ulrich Schneider

Silavkirin

Grußwort



Xwînerên hêja,

Pandemiya korona niha salek û nîv e ku li ser 

hemû jiyana me serdest e – hem di jiyana me 

ya taybet de û hem jî di tevahiya civakê de. Ev 

yek hem îroroj û hem di siberojê de gelek kêşe û 

pirsgirêkan ji me re çêdike. Lê em dikarin bibêjin: 

Bi testê û vaksînasyonê, em serketin ku jimara 

hemwelatiyên nexweş yên bi COVID (bi awayekî 

cidî) kêm bikin, û civak, bazara kar û aboriyê bi 

jiyanek nû dagirin.

Ji bo ku ev yek di siberojê de hê baştir bibe, 

gelek girîng e, heta ku ji destê me tê pir kes bêne 

testkirin û vaksînkirin – ev yek di berjewendiya 

tenduristiya me û hemiyan de ye!

Herwisa gelek girîng e ku di derbarê 

vaksînasyonê de agahdariya baş hebin. Pêwîst e 

ku ev agahî pêbawer bin û têgihîştina wan hêsan 

be. Ev yek gelekî girîng e ji bo hemwelatiyên ku 

ji welatekî din hatine cem me û hîn bi zimanê 

Almanî baş nizanin.

Niha gelek agahdariyên pirzimanî tên 

pêşkêşkirin. Herwisa kampanyaya vîdyoyê 

ya dîjîtal “Em ji her kesî re rave dikin”, ku min 

di Hezîrana 2021an de wekî nûnerê koç û 

beşdariyê yê Niedersachsen li gel Encumena 

Penaberan a Niedersachsen û binyada werziş 

ya Lotto-Sport-Stiftung dest pê kir. Hikûmeta 

Doris Schröder-Köpf
Niedersächsische Landesbeauftragte 

für Migration und Teilhabe

Doris Schröder-Köpf
Komîserê karên Koç û Beşdariyê yê 

Eyaleta Niedersachsen

eyaleta Niedersachsen her weha kampanyaya 

“Bi vaksînasyonê em bi hêztir dibin” bi rê ve bir 

da ku piştrast be ku hîn bêtir kes xwe 

biparêzin.

Ew jî dibe ku bibe armanca broşûra ku niha 

di destên we de ne. Li vir hûn dê hemî rastiyên 

girîng, xal û agahiyên girîng dikarib bibînin ku 

divê di biryara we ya vaksînasyonê de alîkariya 

we bike. Dibe ku ev yek bikare şik û gumanên we 

derbarê vaksînasyonê de ji nav bibe.

Ev pirtûk bi 10 zimanên cihêreng hatiye 

amadekirin. Ev berhema dewlemend a rastiyan 

e ku ji hêla gelek bijîjk û pisporan ve hatiye 

kontrolkirin -ne bi şêweya dîjîtal li ser înternetê, 

lê li ser kaxezê hatî çapkirin, bi zexmî bi xebateke 

referansî ya bikêr ve girêdayî ye. Çawa ku 

bêguman pirtûk dê tu caran winda nebe, 

agahdariya ku mirov bikare lems bike û bi kar 

bîne hîn îro jî pêwîst in. 

Vê gavê ez ji we re kêfxweşiyê hêvî dikim. Berî 

her tiştî, bêguman, ez hêvî dikim ku xwendina 

vê pirtûkê bibe sedem ku hûn bi dilekî rehet û 

agahiyên dewlemend di dawiyê de bi zanebûn 

biryara vaksînlêdanê ji xwe re bidin.

Tendurist bimînin

Ligel silavên ji dil

Doris Schröder-Köpf

Silavkirin
Grußwort
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Çima divê mirov xwe li dijî 

COVID-19ê vaksîn bike?

Warum sollte man sich gegen 

COVID-19 impfen lassen?

Vaksînên heyî yên COVID-19ê hemû jî mirov li dijî 

enfeksiyona koronavirûsê SARS-CoV-2 diparêzin 

û li hember prosesên giran ên COVID-19 pir bi 

bandor in. vaksînasyon ne tenê kesê vaksînkirî 

bixwe diparêze, lê di heman demê de xetereya 

veguheztina vîrûsa korona SARS-CoV-2 bo kesên 

din jî pir kêm dike. Di heman demê de mirovên 

ku hîn nehatine vaksînkirin jî dikarin werin 

parastin, wek nimûne zarokên di bin donzdeh 

salî de. Bi vî awayî vaksînasyon dibe sedema 

parastina civakê jî. Vaksînasyonas COVID-19ê 

navgîna herî bibandor a ragirtina pandemiyê ye 

û dê bibe alîkar ku di demeke guncav de ji bo her 

kesî qedexeyên têkiliyan werin sistkirin.

Vaksînasyon her wisa ji bo cureyên vîsûsê 

yên nadir jî girîng e: Niha li Almanyayê, wek 

li tevahiya Ewropayê, cureya delta ya SARS-

CoV-2 bi lez belav dibe. Ev cure vîrûs vegirtir 

e ji varyantên alfa yên ku heya niha hebûne. 

Lêkolîn destnîşan dikin ku vaksînasyona tam, li 

dijî varyanta delta jî dixebite û parastineke baş 

pêşkêş dike. Bo vaksînasyonê ya ku du dozên 

xwe hene û ji bo parastina baş divê her du doz 

jî werin lêdan, heger tenê vaksînek were lêdan, 

xuya ye ku parastina mirovî bi avayekî ber biçav 

kêmtir dibe.

Ji bo wan kesên ku tam û kamil hatine 

vaksînkirin û her wisa bo mirovên ku COVID 

-19 derbas kirine, hinek sistbûn û awarte bo 

tedbîrên heyî yên Coronyê derbas dibin. Wek 

nimûne, ew ji qedexeyên têkiliyê yên ku hîn jî 

hene bo wan derbasdar nîne û di hin rewşan 

de jî ew dikarin ji karantînê bêne derxistin. Di 

piraniya rewşan de hûn û kesên ku bersiva testa 

wan neyînî ye wek hev in. Di vê navberê de, 

sertîfîkaya vaksînasyona dîjîtal jî heye. Ev dihêle 

ku hûn bi karta vaksînasyona dîjîtal vaksînên 

COVID-19 yên heyî û yên berê jî belge bikin. 

Her wisa imkana vê yekê heye, ku tevî ku mirov 

xwe vaksîn kiribe jî dîsa bi koronayê bikeve û wê 

veguhezîne, heta heger ku ev rîsk hindik jî be.

Ji bo ku em xwe û mirovên derdora xwe bi 

awayekî baş biparêzin, divê em hemî tevî kesên 

ku hatine vaksînkirin û sax bûne - bi formula 

AHA + L + A tevbigerin: em divê mesafeya xwe 

riayet bikin – haya me ji paqijiyê hebe – em 

maskê bi kar bînin - bi rêkûpêk hewaya malê 

biguherînin – em dê sepana Corona-Warn-Appê 

bi kar bînin.

Çima divê mirov xwe li dijî COVID-19ê vaksîn bike?
Warum sollte man sich gegen COVID-19 impfen lassen?



Bi gelemperî di derbarê derzî 

kirinê ya li hembera Koronayê
Allgemeines zur Impfung gegen 

Corona
4.  Li Almanyayê ji bo kîjan madeyên   
  derzîkirinê destûr hatîye dayîn?
  Welche Impfstoffe gegen Corona sind  
  in Deutschland zugelassen?

Li Almanyayê ji bo madeyên derzîkirinê yên 

hilberînerên BioNTech („Comernaty“), Moderna, 

Astra Zeneca („Vaxzevria“) û Johnson&Johnson 

destûr hatîye dayîn.

5.  Madeyên derzî kirinê yên curbecur  
  çawa bandor pêk tînîn?
  Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?

Hemî madeyên derzî kirinê sîstema parastina 

laşê bi xwe, yê ku jê re parastina pênegirtina 

nexweşîyê tête gotin, çalak dikin, da kû laşê 

însanan bikaribe xwe li hembera vîrusê biparêze. 

Ji ber vê yekê laşê însanan madeyên parastinê 

xwe ,yên kû laşê li hembera vîrusê diparêzin, 

çêdike. Bi derzî lêdanê, laşê însanan «fêr dibe» 

ka çawa xwe biparêze.

6.  Ji hev xwe de dû cûdahîya bandora  
  madeyên derzî kirinê çawa ye?
  Wie unterscheiden sich die Impfstoffe  
  in ihrer Wirksamkeit?

Hemî madeyên derzî kirinê li hembera giran 
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Bi gelemperî derzî kirinê

Impfungen allgemein

1.  Derzî kirinê çî ye?
  Was ist eine Impfung?

Dayîna leşê ya yek dermanê derzî kirinê ye, ji bo 

parastina mirovan ji nexweşiyên vegirtî , wek 

derzî kirinê, tête binav kirin. Ji bo kû mirov were 

parastin, pêdivî ye kû mirov hembera hinekê 

nexweşîyan bi rêkûpêk werin derzî kirinê (wek 

mînakî, tetanos). Hembera nexweşiyên din yek 

an ji du car derzî kirinê bes in (wek mînak felcê 

zarokan an jî Korona).

2.  Derzî kirinê çawa tê pêk anîn?
  Wie funktionieren Impfungen?

Yek derzî kirinê di laşê însana de hêza parastina 

xwe bi xwe çalak dike. Ji vê re sîstema parastinê 

jî tê gotin. Derzî kirinê dibe sedem kû sîstema 

parastinê ji berk û xwe ji nexweşiyan dûr bixe, 

madeyên xwe yên parastinê hilberîne. Ji bo wan 

madeyên parastina laşê têne gotin.

3.  Ji bo çi derzî lêdan girîng e?
  Warum sind Impfungen wichtig?

Ji ber derzî kirinê rîsîkoya nexweş bûyînê kêm 

dibe. Dema kû vîrus, bakterî an jî kufkarik 

dikevin nav laşê, ev jî wekî enfeksiyon girtinê 

tête binavkirin. Girtina hin enfeksiyonan dikare 

mirovan  heta mirinê jî bibe. Derzî kirinê dikare 

pêşî li girtina enfeksiyonan bigre û her wisa pêşî 

zirarên tenduristiyê kû carinan tenê gelek salan 

şûnda pêk tên jî, bigre.



nexweş bûyîna ya bi Covid-19 ,an jî qet mirina 

ji ber ew nexwewîye, pir baş diparêzin. Li gorî 

rewşa zanînê ya heyî, di nav bandora madeyên 

derzî kirinê de,cûdahiyên zelal tune ne. Tê de  

guman nîne kû  hemî madeyên derzî kirinê hê 

piştî derzî kirinê ya  yekemîn baş û piştî derzî 

kirinê ya duyemîn jî pir baş diparêzin. 

7.  Kî bi kîjan madeyê derzî kirinê ve tê  
  derzî kirinê?
  Wer wird mit welchem Impfstoff geimpft?

Li Elmanyayê, bi taybetî mirovên ciwan yên di 

navbera 16 û 59 salî de bi BioNTechê tên derzî 

kirinê. BioNTech niha di YE(Yekitîya Ewropayê) 

de ji bo zarok û ciwanan ji 12 sali mezintir jî tê 

pejirandin. Li vir divê li ser benda pêşniyara 

komîsyona derzî lêdanê ya daîmî were 

sekinandin, ka gelo divê hemî mirovên ji 12 salî 

mezintir,  an ji di destpêkê de tenê mirovên kû 

yek nexweşîyekê wan ya berê heye, bêne derzî 

kirinê.

Moderna niha ji bo mirovên 18 salî mezintir tête 

pejirandin.

Medeyê derzî kirinê Vaxzevria ya şîrketa 

AstraZeneca jî, ji bo mirovên 18 salî mezintir 

tête pejirandin. Komîsyona derzî lêdanê ya 

daîmî vê derziyê ji bo mirovên 60 salî mezintir 

pêşniyar dike. Madeyê derzî kirinê yê Johnson & 

Johnson jî, di heman demê de ji bo kesên ji 18 

salî mezintir tête bikar anîn, li vir tenê yek car 

derzî kirinê bes e.

Ev medeyê derzî kirinê jî, di heman demê de 

ji hêla komîsyona derzî lêdanê ya daîmî vê, 

tenê ji bo mirovên 60 salî mezintir tê pêşniyar 

kirinê. Ji alîyekê din ve, BioNTech, Moderna û 

AstraZeneca (Vaxzevria), divê her yek du caran 

bi navberiya çend hefteyan de werin derzî 

lêdanê.

8.  Gelo ez dikarim hilbijêrim ka ez bi kîjan  
  madeyê derzî kirinê werim derzî kirinê?
  Kann ich mir aussuchen, mit welchem  
  Impfstoff ich geimpft werde?

Na, mirov nikare medeyê derzî kirinê hilbijêre. 

Lê tu kes ne mecbûr e kû pêşniyarekê derzî kirinê 

qebûl bike. Pêşniyara derzî lêdana Koronayê bi 

dilxwazî ye.

Raste rast piştî derzî kirinê çi 

çêdibe?

Was passiert direkt nach der 

Impfung?
9.  Piştî derzî kirinê di laşê min de çi çêdibe?
  Was passiert nach der Impfung in  
  meinem Körper?

Laşê însanan li hembera derzî kirinê bertek nîşan 

dide û madeyê parastinê yê xwe çêdike. Ji ber vê 

yekê, carinan reaksîyonên laş hene kû mirov jî 

dikare hîs bike û ew ne xweş in. Bi gelemperî ev 

bertekên li hembera derzî kirinê hêsan in û piştî 

çend rojan derbas dibin. Reaksîyonên gengaz 

5
Raste rast piştî derzî kirinê çi çêdibe?

Was passiert direkt nach der Impfung?
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yên li hembera derzî kirinê ev in: êş û hesasîyeta 

di cihê kû derzî lê hatîye xistinê de, çermê sor an 

ji werimandin. Westandin, serêşîyê, agir, sarbûn, 

bêhalî, li hev ketina mehdeyê û êşa masûlkeyan 

jî, dikarin pêk werin. 

10. Çima piştî derzî kirinê rewşa însanan  
  xirab dibe?
  Warum geht es manchen Menschen  
  nach dem Impfen schlecht?

Bedenên me hemî ji hev cûda ne. Ji ber vê yekê jî 

laşên me cuda-cuda reaksîyon nîşan didin.

Ji ber vê yekê hin kes reaksîyonên li hembera 

derzî kirinê bihêztir hîs dikin, piranîya însanan 

lawaztir hîs dikin û hin kes jî hîç hîs nakin. 

11. kampanyayên taybet ên vaksînasyonê  
  (derzîlêdanê) li kû çêdibin?  
  Wo finden besondere Impfaktionen  
  statt?

kampanyayên taybet ên vaksînasyonê li 

… çêdibin. Ji bo zanîna cihên taybet bo 

derzîlêdanê, ji kerema xwe nûçe û agahdariyên 

xwecih bişopînin.

12. gelo berî derzîlêdanê testa koronayê  
  pêwîst e?  
  Ist vor der Impfung ein Corona-Test not 
  wendig?

Na. Testa koronayê berî aşîlêdanê ne şert e, 

heger nîşaneyên nexweşiya koronayê li mirovî 

tunebe.

13. Ji bo aşîlêdanê divê mirov çi bi xwe re  
  bîne?
  Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Ji kerema xwe karta xwe ya elektronîkî 

ya tenduristiyê (karta bîmeya/sîgorteya 

tenduristiyê), nasname yan pasaporta xwe 

û belgeya derzîlêdana zer (heger hebe) ji bo 

randevûya aşîlêdanê bi xwe re bibin. 

14. Kî heqê derziyê dide?
  Wer bezahlt die Impfung?

Derzîlêdan belaş û bêpere çêdibe, bêyî ku mirovî 

bîmeya xwe ya qanûnî yan taybet hebe. Ev yek li 

cem doxtirê malbatê jî derbasdar e.

15. kî mesrefên hatûçûyê heta navenda  
  derzîlêdanê dide?
  Wer übernimmt die Fahrtkosten zum  
  Impfzentrum?

Ji bo kesên ne mobîl, divê şirketên bîmeya 

tenduristiyê mesref û lêçûnên taksiyê bidin. Hin 

eyalet, bajar û şaredariyan, ji bo dana lêçûnên 

taksiyê qanûnên xwe yên taybetî hene. 

16. Çi dibe, heger mirov nekare biçe   
  navenda derzîlêdanê?
  Was ist, wenn ich nicht ins 
  Impfzentrum kommen kann?

Tîmên mobîl yên derzîlêdanê dikarin xwe 

bigihînin mala we yan ew dikarin ew bibin 

navenda derzîlêdanê. Ev çawa çêdibe û çawa tê 

pêkanîn, berpirsiyariya eyaleta federal a têkildar e.

17. Çi dibe, heger bîmeya min a   
  tenduristiye tunebe?
  Was ist, wenn ich keine    
  Krankenversicherung habe?

Derziya koronayê girêdayî rewşa bîmeyê nîne 

û belaş e. Dewleta Federal heq û mesrefa 

derzîlêdanê dide.

18. Di navbera reaksîyonên li hembera  
  derzî kirinê û bandorên alî de çi cûdahî  
  heye?
  Was ist der Unterschied zwischen  
  Impfreaktionen und Nebenwirkungen?

Reaksîyonên li hembera derzî kirinê nîşanekê 

baş e. Ew yekê nîşan dide kû derzî kirinê bandora 

xwe pêk anîye û beden dest bi parastina xwe 

dike.

Bandorên alî ne baş in û dikarin xeternak jî bin. 

Lê ew jî pir kêm dîyar dibin. Yekê bandorekê alî yê 

tîpîk, lêbelê yê kû kêm dîyar dibe, ji bo nimûne, 

reaksîyona alerjîk ya derzî kirinê ye. 

Wek mînak, heke piştî derzî kirinê agirê mirov 

hebe û piştî 3 rojan agir derbas nebe, divê 

mirov biçe li cem yek doktorekê. Heke piştî derzî 

kirinê ya madeyê derzî kirinê Vaxzevria ya ji 

AstraZeneca-yê serêşîyên giran werin pêk anîn 

û ew çend rojan bidomin jî, divê mirov zû biçe li 

cem doktorekê.
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19. Li hembera derzî kirinê kîjan reaksîyon  
  hene?  
  Welche Impfreaktionen gibt es?

Voici de possibles réponses au vaccin : douleurs 

et sensibilité à la pression autour du site 

d’injection, rougeurs de la peau et enflures. De 

l’épuisement, des maux de tête, de la fièvre, des 

frissons, des nausées et des douleurs musculaires 

peuvent apparaître aussi. 

20. Kîjan bandorên alî hene?
  Welche Nebenwirkungen gibt es?

Hemû bandorên alî pir kêm dîyar dibin. Di hemû 

madeyên derzî kirinê de wek mînak car caran 

reaksîyonên alerjîk dîyar dibin. Di AstraZeneca û 

Johnson&Johnsonê de, di rewşên pir – pir kêm 

de lebatên xwînê pêk tên. Di BioNTechê de niha 

lêkolîn tên pêk anîn, çend bûyerên pir kêm de 

kû îltîhaba parxûneyê qelbê pêk hatîye, ka gelo 

ji ber derzî kirinê pêk hatine, an na. Wekî din, di 

çend bûyerên takekesî de felcê demarî ya rûvî ya 

tûj hate dîtin, kû di hemî bûyeran de piştî çend 

hefteyan paşde vegerîya. Hîn ne diyare kû ka 

gelo bi rastî yek pêwendiyekê ve yekê bi derzî 

lêdanê re heye, an na. 

21. Ez ji ber derzî lêdana yekem çiqas baş  
  têm parastinê?
  Wie gut bin ich durch die erste Impfung  
  geschützt?

Vêga li ser vê yekê bi hûrgulîtir tête lêkolîn kirin. 

Ji ber vê yekê, hîn jî agahdarîyekê bi tevahî 

pêbawer tune ye. Vêga wisa tê qebûl kirin kû 

hê derzî kirinê ya yekemîn jî, xwe li hembera 

demajoya giran, an ji mirinê yek parastinekê 

baş, an ji pir baş pêk tîne. Lêbelê, ev tenê çend 

hefte an ji çend mehan berdewam dike, ji ber vê 

yekê divê derzî kirinê ya duyemîn her dem bête 

kirin (ji bilî Johnson & Johnson, kû tenê yek derzî 

kirinê pêdivî ye). Bi derzî lêdana yekemîn re, 

mirov di cîh de ji bo dema ji bo rendavûya derzî 

kirinê ya duyemîn distîne. 

22. Ez ji ber derzî lêdana duyemîn çiqas  
  baş têm parastinê?
  Wie gut bin ich durch die zweite   
  Impfung geschützt?

Derzî kirinê ya duyemîn pêvajoya derzî kirinê 

temam dike (ji xeynî Johnson & Johnson, ku tenê 

yek car derzî kirinê pêdivî ye). Divê di her rewşê 

de derzî kirinê ya duyemîn were pêk anîn, ji ber 

kû bêyî wê, parastina derzî kirinê ya kû piştî derzî 

kirinê ya yekemîn hatîye qezenc kirin, piştî çend 

hefteyan û çend mehan dîsa kêm bibe.

23. Ma gelo ez ji ber derzî lêdana tevahî  
  heya kengê têm parastin?
  Wie lange bin ich durch die   
  vollständige Impfung geschützt?

Vêga li ser vê yekê bi hûrgulîtir tête lêkolîn 

kirin. Pispor niha dibêjin kû mirov bi kêmasî şeş 

mehan piştî derzî kirinê ya duyemîn, hîn jî pir baş 

tê parastin. Wê hingê dibe kû dîsa pêdivîyê hebe 

kû derzî kirinê were nû kirinê. Di derzî kirinên li 

dijî tetanozê de jî wusa ye. Pêdivî ye kû ev derzî 

kirinê di her 10 salan de carekê were nû kirinê.

24. Ma temenê min bandorê li ser derzî  
  lêdanê dike
  Beeinflusst mein Alter die Wirksamkeit  
  der Impfung?

Erê. Bi zêdebûna temenê re, sîstema xwe 

parastina laşê jî lawaz dibe. Li anegorî zanînên 

heyî yên di derbarê derzî kirinê de, hê di temenên 

pir bilind de jî, bi rêya madeyên derzî kirinên kû 

ji alîyê YE (Yekitîya Ewropa) re hatine pejirandin, 

yek parastinekê temam pêkan e.

25. Tevî derzî kirinê jî, ez dikarim virusê  
  derbasê kesên din bikim?
  Kann ich das Virus trotz Impfung  
  übertragen?

Erê. Heke îhtîmal pir kêmtir be jî, derbas kirina 

kesên din ya vîrûsê gengaz e. Li anegorî rewşa 

zanînê ya heyî, lêbelê demajoyên nexweşiyê li 

cem mirovên kû derzî li wan hatîyê xistin de, bi 

gelemperî hêsan e.
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26. Ger min nexweşîya koronayê derbas  
  kirine û ez dîsa ji nexweşîyê baş bûme,  
  ez dikarim dîsa jî, derzî kirinê pêk  
  bînim?
  Kann ich mich auch impfen lassen,  
  wenn ich Corona hatte und wieder  
  gesund bin?

Erê, lêbelê di vê rewşê de derzî kirinê herî zû piştî 

6 mehan tête pêşniyar kirin, da kû yek hilberîna 

parastina pênegirtina nexweşîyê ya dijî vîrusê 

kû hîn heye, dîsa were pêk hatin. 

27. Ma gerek ez piştî derzî kirinê hîn jî  
  maskeya parastina devê xwe bikar  
  bînim û qaîdeyên paqijiyê bi cîh bînim?
  Muss ich nach der Impfung noch einen  
  Mundschutz tragen und die Hygienere- 
  geln einhalten?

Erê. Qaîdeyên tevgerê yên heyî di rewşa 

pandemiyê de, berdewam dikin. Mirov dikare 

hîn piştî derzî kirinê jî nexweşîya koronayê 

derbasî kesên din bike. Ji ber vê yekê rêzikên 

ewlehiyê berdewam dikin.

28. Gelo mirov dikare du cure derziyên  
  cuda li xwe bide?
  Kann ich mit zwei verschiedenen  
  Impfstoffen geimpft werden?

Ji bo her vaksînekê du doz hatine berçavgiritn 

û her du caran jî mirov bi derziyeke yeksan 

tê derzîkirin. Lê derziya Astrazeneca awarte 

ye. Ji bo vê derziyê Komîsyona vaksînasyona 

Almanya şekleka din pêşniyar dike: Astrazeneca 

wekî derziya yekem, piştre derziya mRNA, weke 

mînak BioNTech bo doza duyem tê pêşniyarkirin.

29. Awantajên derzî kirinê çi ne?
  Welche Vorteile habe ich durch eine  
  Impfung?

Hûn ji yek demajoya giran an ji mirinê ya 

nexweşîya virusê coronaya têne parastin. Bi 

pêk anîna derzî kirinê yek enfeksîyon girtinê ya 

bi vîrusê koronayê îhtîmalekê pir hindik e. Pir 

kêmtir  îhtîmal heye kû hûnê bi xwe enfeksîyona 

vîrusê koronayê derbasî kesekê din bikin.

Ji derveyî feydeyên tenduristiyê, hûn dikarin 

beşdarê gelek çalakiyên şahînetbûnê bibin, 

yên kû  bêyî derzî kirinê ne pêkan nin. Heke hûn 

derzî lêdanê îspat bikin, hûn dikarin dîsa vegerin 

qehwexaneyan, bi hevalan re hevdîtinê pêk 

bînin û ji dema xwe ya vala bêtir kêf bistînin.

30. Çi dibe, heger piştî doza yekem ya  
  derziyê, testa min a koronayê erênî be?
  Was ist, wenn ich nach einer ersten  
  Impfdosis positiv getestet werde?

Heger piştî derzîlêdanê, test koronayê erênî be, 

dibe ku ji ber sedemên jêrê bin: kesê/a ku hatiye 

derzîkirin, dibe ku demeke kurt berî wê bi şewba 

koronayê ketibe. Ji ber ku dema di navbera 

pêketin û diyarbûna nîşaneyên nexweşiyê 

dikare 5 heta 6 rojan dema bike.

(RKI)

Enstîtûya Robert Kochê

Enstîtûya Robert Kochê  (RKI) yek ji 

pêşengên warê lêkolînên bijişkiyê li 

Almanyayê ye. Wezîfeya sereke ya RKIyê 

nihêrîna li tenduristiya giştî ye.

(STIKO)

Komosyona vaksînasyona Almanyayê 

Komosyona vaksînasyona Almanyayê 

(STIKO) pêşniyarên vaksînasyonê ji bo 

Almanyayê dîzayn dike. Komosyên ji 16 

pisporên xwebexş pêk tê. Ev komîte xwe 

bi pirsên vaksînasyonê û nexweşiyên 

îltihabê re mijûl dike û pêşniyarên 

vaksînasyonê pêşkêş dike.
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Kîjan rîsîko hene?

Welche Risiken gibt es?
31. Ma însanên kû ji însanên din bêtir,  
  di binê rîsîkoya enfeksiyon girtinê de  
  ne, hene?
  Gibt es Menschen, die ein größeres  
  Infektionsrisiko haben als andere?

Metirsiya pir mezin yê mirovên pîr û nexweşên 

pir giran hene kû bi giranî nexweş bikevin, an jî, 

ji Covid 19 bimirin. Kesên kû bi mirovên din re 

gelek têkilî datînin, di bin metirsiya enfeksiyon 

girtinê yê pir mezin,  de ne. Di nav wan de, wekî 

mînak, doktor, hemşîre, kesên kû li stargehên 

kolektîf de dijin, polîs an ji mamoste hene.

32. Çima mirovên kû li stargehên kolektîf  
  de dijin, ji însanên din zûtir têne derzî  
  kirinê?
  Warum werden Menschen in   
  Sammelunterkünften früher als andere  
  Menschen geimpft?
Mirovên kû li stargehên kolektîf de dijin, di bin 

metirsîya mezin ya girtina vîrusê korona de ne, ji 

ber kû gelek kes li vir di cihekî piçûk de, bi hevra 

dijîn. Ew yekê parastina ji hev dûrketinê pir 

dijwar dike. Ji ber vê yekê bi taybetî pir girînge kû 

meriv van mirovan pir baş biparêze.

33. Divê moriv piştî derzîlêdanê têkeve  
  karantîneyê?
  Muss ich nach der Impfung in   
  Quarantäne?

Na. Heger mirovî du caran derzî li xwe dabe û 

were isbatkirin, karantîne ne mecbûrî ye. Lêbelê 

ji ber belavbûna vîrûsa nû, tevî ku moriv du 

caran jî hatibe derzîlêdan lê dîsa pêwîst e ku 

têkeve karantîneyê heger ku mirov ji deverên 

metirsîdar û bi xeter hatibe yan jî li wir çûbe 

seferê.

34. Ger ez ducanî bim ez dikarim derzî  
  kirinê pêk bînim?
  Kann ich geimpft werden, wenn ich  
  schwanger bin?

Derzî kirinê ya gelemperî di dema ducaniyê de 

niha nayê pêşniyar kirin, ji ber kû niha di derbarê 

bikaranîna madeyên derziyan yên COVID-19, di 

dema ducaniyê de, di destê me de tû agahdarî 

tune. Ger ji bo jina ducanî ji ber sedemê yek 

nexweşiyekê berê, yek rîsîkoyê mezin ji bo  yek 

demajoya giran ya COVID-19 hebe, wê demê 

piştî bi baldarî pîvandina sûd û xeteran û piştî 

agahdariya berfireh, dikare di rewşên takekesî 

de, derzî kirinê were pêşkêş kirinê.

Kîjan rîsîko hene?
Welche Risiken gibt es?
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35. Divê kî neyê derzî kirinê?
  Wer sollte nicht geimpft werden?

Mirovên kû xwe nexweş hîs dikin û wek mînakî, 

agirê wan yê bilind heye, divê tenê dema kû ew 

dîsa tendurist bin, wê demê werin derzî kirinê.

36. Ma gelo derzî kirinê mirovan bêber 
  (steril) dike?
  Macht die Impfung unfruchtbar?

Na. Qet tu belgeyekê zanistî tune kû,nîşan bide 

kû derzî kirinê mirovan bêber (steril) dike.

37. Gelo dayik dikarin di dema şîrdanê de li  
  hember COVID-19 werin derzîkirin?
  Können sich Mütter in der Stillzeit  
  gegen COVID-19 impfen lassen?

Niha tenê hinek agahî li ser derzîlêdanê di dema 

şîrdanê de hene. Komîsyona Vaksînasyonê 

vê ihtimalê nabîne ku derzîlêdana dayikan di 

dema şîrdanê de ji bo zarokan xeternak be.

38. Ji ber çi sedeman ji bo hinekê   
  madeyên derzî kirinê de, derzî kirinê  
  hate rawestandin?
  Wieso kam es bei manchen Impfstoffen  
  zu einem Impfstopp?

Derzî kirinê hate sekinandin,  ji ber kû hat 

daxwaz kirin kû di derbarê hinekê madeyên 

derzî kirinê de,  berê bi hûrgulî lêkolîn werin pêk 

anîn, ka gelo komplîkasyonên wan yên gengaz 

çi ne. Ewlehiya hemî mirovan her gav tiştek herî 

girîng e. Ji ber vê yekê lêkolîn pir bi teqezî têne 

meşandin.

Ez çawa dikarim derzî kirinê pêk 

bînim?

Wie kann ich mich impfen 

lassen?
39. Ma gelo ji bo kû ez derzî kirinê pêk  
  bînim, divê ez xwe qeyd bikim?
  Muss ich mich anmelden, um geimpft  
  zu werden?

Erê. Li Eyaleta Saksonyaya Jêrîn de,avahîyên 

cihêreng yên qeyd kirinê hene:

Hejmara telefonê ya xeta hotline ev e: 

0800 99 88 665

Mirov dikare ji roja duşeme heya roja şemîyê, ji 

demjimêr 8ê sibeyê heya demjimêr 20ê êvarê, 

telefona  hotline bike.

Rojên yekşemî û betlaneyên fermî xeta hotline 

tê girtin.

Portala derzîlêdana ya Onlinê:

https://www.impfportal-niedersachsen.de

Derveyê vayê, her weha hûn dikarin rasterast 

telefona doktora xwe yê malbatî / doktorê xwe 

yê malbatî, an ji doktorên kû li herêma we da 

ne, bikin. Gelek doktor muayeneyên xwe de, 

li hembera nexweşîya koronayê derzî lêdanê 

pêk tînin. Wekî qaîde, divê hûn berê li vir xwe 

qeyd bikin û dê dema  bendewariyê dikare çend 

hefteyan bidome. Di stargehên penaberan de 

xebatkarên sosyal ji bo qeyd kirinê dibin alîkar.

Ez çawa dikarim derzî kirinê pêk bînim?
Wie kann ich mich impfen lassen?
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Li cem cîhê agahdarî dayina ya doktoran 

de mirov dikare li Eyaleta Saksonya Jêrîn de, 

doktorên kû bi gelek zimanên cuda diaxifin 

bigere:

https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

40. Ma gelo di derbarê derzî lêdanê de  
  axaftinê şêwirmendiyê heye?
  Gibt es ein Beratungsgespräch zum  
  Impfen?

Berî derzî lêdanê, mafê her kesî heye kû şîreta 

bijîşkî bistîne. Ev li her devera kû hûn derzî kirinê 

pêk tînin de, muayeneya doktorê malbatê de 

û her weha di yek navendekê derzî kirinê de, 

derbas dibe. Hemû pirsên we yên kû hebin, dê 

werin nîqaş kirinê. Heke we hîn di der barê derzî 

lêdanê de, biryar xwe nedaye, hûn dikarin li cem 

doktora xwe yê malbatî / doktorê xwe yê malbatî 

de, ji bo daxwaza yek axaftinekê şêwirmendiyê, 

serîlêdan pêk bînin.

Pirsên di derbarê belgeyên 

derzîlêdanê de

Fragen zum Impfnachweis
41. Belgeya zer a vaksînasyonê/  
  derzîlêdanê çi ye?
  Was ist der gelbe Impfpass?

Belgeya zer a  derzîlêdanê ya Rêxistina 

Tenduristiyê ya Cîhanê WHO (herwisa wekî 

belgeya navnetewî ya vaksînasyonê jî tê zanîn) 

nasnameyeke navneteweyî ya naskirî ye û têda 

hemû vaksînên ku we berê li xwe xistine, hatine 

qeydkirin.

42. Belgeya dîjîtal ya derzîlêdanê çi ye
  Was ist der digitale Impfnachweis?
Belgeya vaksînasyona dîjîtal (an sertîfîkaya 

vaksînasyonê) vebijêreke zêdetir e ji bo 

belgekirina derzîlêdanê. Kesên derzîkirî dikarin 

wê ji bo birêvebirina agahdariyên xwe yên dijîtal 

wekî dema vaksînasyonê û cureyê vaksînê li ser 

telefona xwe (an di sepana CovPass-App an di 

sepana Corona-Warn-App de) bi kar bînin.

43. Mirov çawa û kengî dikare belgeya  
  derzîlêdanê ya dîjîtal bistîne?
  Wo und ab wann bekommt man den  
  digitalen Impfnachweis?

Mirov dikare belgeya derzîlêdanê ya dîjîtal 

yekser piştî vaksînasyonê ji doxtir bistîne. 

Herwisa mirov dikare sertîfîkaya dîjîtal paşê ji 

dermanxaneyan jî bistîne.

44. Heqê belgeya dîjîtal ya vaksînasyonê ji  
  bo bikarhêneran çiqas e?
  Was kostet der digitale Impfpass?
Belgeya vaksînasyonê ya dîjîtal belaş  û bêpere ye.

45. Divê hertim mirov belgeya   
  vaksînasyonê yan belgeya saxlemiyê bi  
  xwe re bigerîne?
  Muss ich den Nachweis, dass   
  ich  geimpft oder genesen bin, immer  
  mitführen?
Heta zelalbûna bêtirî rewşê, tê pêşniyarkirin 

ku belgeya vaksînasyona COVID-19 li gel 

karta orîgînal ya vaksînasyonê yan jî belgeya 

piştrastkirina vaksînasyonê li gel we hebe.

Pirsên di derbarê belgeyên derzîlêdanê de
Fragen zum Impfnachweis
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46. Gelo mirov dikare bi sertîfîkaya dîjîtal ya  
  derzîlêdanê li hemû Ewropayê bê kêşe û  
  bê arîşe bigere?
  Kann man mit dem digitalen   
  Impfnachweis innerhalb Europas  
  problemlos reisen?
Almanya bi CovPassê, sertîfîkaya ewropî 

dixebitîne. Herwisa Almanya ji berê ve ligel 

servera dergeha dataya Ewropayê girêdayî 

ye. Lewra ev sertîfîka dikare li hemû Ewropa û 

herwisa li Island, Liechtenstein û Norwej û Swîsê 

were bikaranîn.

47. Heger ev zertîfîka were wendakirin,  
  mirov divê çi bike?
  Was mache ich, wenn ich ein Zertifikat  
  verloren habe?
Heger we sertîfîkaya xwe çi weke kart yan çi 

weke belgeya cihgira derzîlêdanê wenda kiribe, 

ji kerema xwe li gel navenda vaksînasyonê ya 

têkildar yan jî doxtirê xwe pêwendî bigirin.

Pirsên têkildarî vaksînasyona ji 

bo zarokan

Fragen zu Impfangebote für 

Kinder
48. Gelo vaksînasyon ji bo zarokan jî tê  
  pêşniyarkirin?
  Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?
Erê, di 19ê Tebaxa 2021an de Komîsyona 

vaksînasyonê (STIKO) piştî nirxandina data 

û daneyên nû û encamdana analîzan û 

tehlîla xeter û feydeyê, pêşniyareke giştî ya 

vaksînasyonê ji bo zarok û nûciwanên mezitir ji 

12 salî weşand.

49. Çima divê zarok werin derzîlêdan
  Warum sollten Kinder geimpft werden?
Vaksîna Koronayê herwisa ji bo zarokan ji 12 

salî û mezintir jî parastineke ewle û kara bi xwe 

re tîne û wan li hemberî nexweşiya giran ya 

COVID-19 diparêze.

50. Mirov bi kîjan derziyê dikare zarokên  
  xwe derzî bike?
  Mit welchem Impfstoff kann ich meine  
  Kinder impfen lassen?
Her du vaksînên mRNA ji BioNTech û Moderna 

ji bo hemû kesên mezintir ji 18 salî hatiye 

pêşniyarkirin. Herwisa vaksîna BioNTechê ji bo 

zarokên 12 salî û mezintir destûra xwe wergirtiye 

lêbelê komosyona vaksînasyona Almanyayê 

derzîlêdanê bo zarokên di navbera 12-17 salan 

de pêşniyar nake.

51. Gelo zarokên temen jêr 12 salî jî li  
  hemberî COVID-19 tên vaksînkirin?
  Werden schon Kinder unter 12 gegen  
  COVID-19 geimpft?
Na, heta niha ji bo zarokên temen jêr 12 salî 

destûra vaksînlêdanê nehatiye dayîn û herwisa 

tiîtek nehatiye hilberandin. Lê xebera baş ev e ku 

her kêm du şirketên BioNTech/Pfizer û Moderna 

li ser vê yekê dixebitin ku bikarin zarokên jêr 12 

salî jî vaksîn bikin û biparêzin.

Pirsên têkildarî vaksînasyona ji bo zarokan
Fragen zu Impfangebote für Kinder
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52. Ez li kû dikarim zarokên xwe bidim  
  derzîkirin?
  Wo kann ich meine Kinder impfen  
  lassen?
Zarok û nûciwan ji 12  salan mezintir dikarin 

wek mezinan li heman cihî werin derzîkirin.

53. Gelo mirov dikare zarokên xwe li  
  eyaletên din jî bide derzîkirin?
  Kann ich meine Kinder in anderen  
  Bundesländern impfen lassen?
Belê. Zarok dikarin li eyaletên din yên federal jî 

werin derzîkirin.

54. Gelo birastî li Almanyayê kî derzî  
  lêdanê pêk tîne?
  Wer genau impft in Deutschland?
Li Almanya, di navendên derzî lêdanê de,her 

weha  tîmên derzî lêdanê yên gerok, doktorên 

gelemperî û doktorên pispor jî, ji dema  7ê 

Hezîran 2021 vir va, di nav pargîdanîyan de û 

doktorên taybet , dikarin derzî lêdanê pêk bînin.

55. Tîmên tîmên derzî lêdanê yên gerok çi ne?
  Was sind mobile Impfteams?
Tîmên derzî lêdanê yên gerok beşek ji yek 

navendekê derzî lêdanê ne û tîmên ji doktoran 

in kû, wek nimûne, diçin stargehên lênêherîne 

– û pîr û kalan, stargehên kolektîv yên ji bo 

penaberan, an jî diçin li deverên xanîyan kû, 

di nav wan de bi taybetî hejmarekê mezin ji 

mirovan, di cîhên teng de girtî dimînin. Ew di wê 

derê , di cîh de, di bin şert û mercên tenduristîyê 

de, rasterast derzî lêdanê pêktînin.

56. Li kû derê agahdarîyên bêtir hene?
  Wo gibt es weiterführende   
  Informationen?
Agahdarîyên bêtir li vir hene:

www.niedersachsen.de/Coronavirus

www.zusammengegencorona.de

www.impfen-gegen-corona.eu

www. covid.nds-fluerat.org

Pirsên hiqûqî 

Rechtliche Fragen
57. Ma gelo derzî kirinê bi dilxwazîye ye?
  Ist die Impfung freiwillig?
Erê. Li Almanya, hûn her dem bi xwe biryar didin 

ka hûn dixwazin derzî kirinê pêk bînin, an jî na.

58. Ger ez nexwazim derzî kirinê pêk bînin,  
  ezê werim ceza kirinê?
  Werde ich bestraft, wenn ich mich nicht  
  impfen lassen will?
Na. Kes nayê ceza kirinê . Pêk anîna derzî kirinê 

bi dilxwazî ye.

59. Ma gelo bandora pêk anîna derzî kirinê
  li ser pêvajoyek penaberiyê ya   
  berdwam heye?
  Hat die Impfung Auswirkungen auf ein  
  laufendes Asylverfahren?
Na. Ka mirov derzî kirinê pêk bîne an ji derzî 

kirinê pêk nebîne, nayê ceza kirinê û bandora vê 

yekê li ser pêvajoya penaberiyê ya berdewam, 

tune ye.

Pirsên hiqûqî  
Rechtliche Fragen
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Ferhenga pandemiya Koronayê

Glossar Corona-Pandemie

A/a
die Absonderung,-en I veqetandin
das Abstandhalten Sg. I mesafe ragirtin
die Abstandsregel,-n I mesafe kuralı
die AHA-Regeln Pl. I Qanûna AHA (mesafeya xwe   
 ragirin! Haya we ji paqijiyê hebe! Di jiyana ri-ojane de  
 maskeyê bi kar bîn)
- aktuell I niha/vêga
die  Alltagsmaske,-n I maska rojane
die Altersgruppe,-n I grûpa temenî
die  Anmeldung,-en I serlêdan
-  ansteckend I vegir 
die  Ansteckungsgefahr,-en I xetera vegirtinê
die  Ansteckungsrate,-n I rêjeya vegirtinê
das  Ansteckungsrisiko,-en I rîska vegirtinê
der  Ansteckungsweg,-e I rêyên vegirtinê
der  Antikörper,- I dijî-beden (bağışıklık maddesi)
die Apotheke,-n dermanxane
die App,-s I app (sepan) (App „Application“ sepanek e ku li  
 ser telefon yan komputerê tê sazkirin)
der Arzt,..e m. I bijîşk
die  Ärztin,-nen f. I bijîşk
die  Arzthelferin,-nen f. I alîkara bijîşk
die Arztpraxis,-en I ofîsa doxtir
die Arztauskunft,..e I agahiyên bijîşkî
die Atem-Schutz-Maske,-n I maska parastina nefesê
die Auffrischungsimpfung,-en I dubarekirina vaksînasyonê
die Ausbreitung,-en I geşbûn
die Ausgangssperre,-n I qedexeya hatûçûyê
das  Ausgehverbot,-e I qedexeya derketina ji malê
die  Ausnahmenverordnung,-en I qanûnên awarte
die Ausreisesperre,-n I qedexeya derketina ji welêt

B/b
der Barcode,-s I barkod (Barkod, û kodên li ser eşiya û   
 paketan yên ku bi makîneyê tên xwendin )
der  Betriebsarzt,..e m. I bijîşkê cihê kar
die  Betriebsärztin,-nen f. I bijîşka cihê kar
die Behelfsmaske,-n I maska demikî
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I parastina dev û   
 pozê yê demkî
der Bevölkerungsschutz,-e I nüfus güvenliği
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I Wezareta   
 tenduristiya federal
der  Bürgertest,-s I testa hevwelatiyan

C/c
die Chipkarte,-n I çîpkart
- coronafrei I bê korona
die Coronakrise,-n I qeyrana koronayê
die  Corona-Impfverordnung,-en I rêzikên vaksîna koronayê
der Corona-Test,-s I testa koronayê
die Coronakrise,-n I qeyrana koronayê
das Corona-Virus,-en I vîrûsa koronayê
die Coronavirus-Pandemie,-n I pandemiya vîsrûsa koronayê
die Corona-Warn-App,-s I sepana Corona-Warn-App
- COVID-19 I COVID-19

die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I tedbirên 
 parastina COVID-19 
die COVID-19-Erkrankung,-en I nexweşiya COVID-19
das COVID-Zertifikat,-e I sertîfîkaya COVIDê
die CovPass-App,-s I sepana pasaporta covidê

D/d
der Datenschutz Sg. I parastina daneyan
die Delta-Variante,-n I varyanta deltayê
die Desinfektion,-en I dezenfeksiyon 
das Desinfektionsmittel,- I madeya dezenfeksiyonê
- desinfizieren I dezenfektekirin
das digitale -n COVID-Zertifikat,-e I sertîfîkaya dijital ya   
 COVIDê
der digitale -n Impfnachweis,-e I belgeya dîjîtal ya   
 vaksînasyonê
- dokumentieren I belgekirin
die Drei-G-Regel,-n I rêzikên sêyîne 
 (vaksînkirî, başbûyî, testkirî)

E/e
die Eindämmung,-en I asê kirin
die Einreiseregeln Pl. I Rêzikên têketina welêt
der Einreisestopp,-s I qedexeya têketina welêt
das Einreiseverbot,-e I qedexeya têketina welêt
die Einreise-Verordnung,-en I rêzikên têketina welêt
die Einschränkung,-en I astengî
der Einweghandschuh,-e  I lepikên yekcarî
die elektronische -n Gesundheitskarte,-n I karta   
 tenduristiyê ya elekteronîkî
die Epidemie,-n I epîdemî
der Epidemiologe,-n I epîdemiyolojîst
die  Erkrankung,-en I nexweşî
der Erfolg,-e einer Behandlung I serketin di dermanê de
der Erreger,- I patojen
die Erst- und Folgeimpfung,-en I vaksîna ewilê û ya piştre
die Erstimpfung,-en I vaksîna yekem
der Erwachsene,-n m. I salmezin
die Erwachsene,-n f. I salmezin

F/f
die Fall-Zahl,-en I amar
- Falsch negativ I nerêniya sexte
- Falsch positiv I erêniya sexte
die FFP2-Maske,-n I maska FFP2 (maska FFP2- maskeke 
 fîltirdar e ku ji nava fîltera wê de tiştên wek toz û   
 dilopên avê nikare derbas bibe)
- freiwillig I xwebexş
die Freiwilligkeit,-en I xwebexşî
die  Fruchtbarkeit,-en I berdarî

G/g
der Geimpfte,-n m. I kesê vaksînkirî
die Geimpfte,-n f. I kesa vaksînkirî
das gelbe -n Heft,-e I deftera zer
der Genesene,-n m. I kesê saxbûyî
die Genesene,-n f. I kesa saxbûyî
der Genesenennachweis,-e I belgeya saxbûnê
das Genesenenzertifikat,-e I sertifikaya saxbûnê
der gesundheitliche -n Schaden,.. I e ziyanên tenduristiyê
das Gesundheitsamt,..er I dîwana tenduristiyê
der Getestete,-n I testbûyî

Ferhenga pandemiya Koronayê
Glossar Corona-Pandemie
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H/h
das Handdesinfektionsmittel,- I dezenfeksiyona destan
die Handhygiene Sg. I Paqijiya destî
die  häusliche -n Absonderung,-en I tecrîda li malê
die  häusliche -n Isolierung,-en I îzolasyona li malê
der Heranwachsende,-n m. I nûciwan
die Heranwachsende,-n f. I nûciwan
die Hospitalisierungsrate,-n I rêjeya raketina li nexweşxaneyê
die Hospitalisierungsinzidenz,-en I amara raketina li   
 nexweşxaneyê
die  Hotline,-s I telefona acil
der Hotspot,-s I hot spot
 (xala vegirtina amareke zêde ya nexweşiyê)
die Hygiene Sg. I hijyen
die Hygienemaßnahme,-n I tedbîrên hiyjenê
die Hygieneregeln Pl. I rêzikên hijyenê
die  Hygienevorschrift,-en I qanûnên hijyen

I / i
- immun I ewlehî (nehestyar, berxwedêr, ewleh)
die Immunabwehr Sg. I Bergiriya ewlehî
die Immunisierung,-en I ewlehsazî  (teqwiyetkirina 
 pergala bergiriya bedenê li dijî dezenfeksyonê)
die Immunologie,-n I ewlehînasî
die Immunreaktion,-en I berteka sîstema ewlehiyê
der Immunschutz,-e I parastina sîstema ewlehiyê
die Immunschwäche,-n I lawaziya sîstema ewlehiyê
das Immunsystem,-e I sîstema ewlehiyê
das Impfangebot,-e I pêşniyara vaksînê
die Impfauskunftspflicht,-en I mecbûriya berdestkirina  
 agahiyên vaksînasyonê
die Impfbescheinigung,-en I agahiyên vaksînasyonê
die Impfbereitschaft,-en I xwesteka vaksînlêdanê
die Impfdosis,-en I doza vaksînê
- impfen I vaksînkirin
der Impfgegner,- m. I dij-vaksîn
die Impfgegnerin,-nen f. I dij-vaksîn
das Impfheft,-e I deftera vaksînasyonê
die Impfkampagne,-n I kampanyaya vaksînasyonê
die Impfkommission,-en I komosyona vaksînasyonê
der Impfnachweis,-e I belgeya vaksînasyonê
der Impfpass,..e I sertîfîkaya vaksînasyonê
die Impfpflicht,-en I mecbûriya vaksînasyonê
die Impfpriorisierung,-en I pêşenîdana bi vaksînasyonê
das Impfprotokollierungssystem,-e I sîstema protokola  
 vaksînasyonê
die Impfquote,-n I rêjeya vaksînasyonê
die  Impfreaktion,-en I berteka vaksînasyonê
das Impfregister,-  I qeyda vaksînasyonê
der Impfschutz,-e I parastina vaksînasyonê
der Impfskeptiker,- m. I gumanabar bi vaksînasyonê
die Impfskeptikerin,-nen f. I gumanabar bi vaksînasyonê
der Impfstatus,- I rewşa vaksînasyonê
der Impfstoff,-e I madeya vaksînasyonê
die Impfstoffknappheit,-en I kêmasiya vaksînê
der Impfstopp,-s I rawestandina vaksînasyonê
die Impfstrategie,-n I stratejiya vaksînasyonê
der  Impftermin,-e I termîna vaksînasyonê

die Impfung,-en I vaksînasyon
- impfwillig I meyle vaksînasyonê
die Impfwilligkeit,-en I xwesteka vaksînasyonê
der  Impfzeitpunkt,-e I dema vaksînasyonê
das Impfzentrum,-en I navenda vaksînasyonê
das Impfzertifikat,-e I sertifikaya vaksînasyonê
die Infektion,-en I enfeksiyon
die Infektionskette,-n I zincîra enfeksiyonê
die Infektionskrankheit,-en I nexweîiya enfeksiyonî
die Infektionsrate,-n I rêjeya enfeksiyonê
das Infektionsrisiko,-en I rîska enfeksiyonê
das Infektionsschutzgesetz,-e I rêzika parastina enfeksiyonê
die Infektionswelle,-n I pêla enfeksiyonê
die Infektiosität,-en I îltihab
- infizieren I pêketin
der Infizierte,-n m. I pêketî
die Infizierte,-n f. I pêketî
die Information,-en I agahî
die Inkubationszeit,-en I dema veşartî (dema di navbera  
 enfeksiyona bi madeya naxweşiyê û derketina yekemîn  
 nîşaneya nexweşiyê de)
die Intensivpflegestation,-en I beşa lênihêrîna taybet
die Inzidenz,-en I vaka sayısı (hejmara pêketiyên nû di   
 navbera grupa kesayetî de û di demeke diyarkirî de)
der Inzidenzwert,-e I rêjeya belavbûnê
die Inzidenzstufe,-n I asta belavbûnê
die Isolation,-en I îzolasyon

J/ j
der Jugendliche,-n m. I nûciwan
die Jugendliche,-n f. I nûciwan

K/k
die KN95-Maske,-n I maska KN95 (maska KN95 yek ji   
 maskên parastina nefesê ya parzûnandina hewayê ye)
die  Kinderimpfung,-en I vaksîna zarokan
der  Kinderwunsch,..e I meyla zarokdarbûnê
der  Kontakt,-e I temas
die  Kontaktbeschränkung,-en I astengiyên temasê
die  Kontaktperson,-en I kesê di temasê de
die Kontaktsperre,-n I qedexeya temasê
die Kontaktübertragung,-en I veguhztin bi rêya temasê
das Kontaktverbot,-e I qedexeya temasê
das  Krankenhaus,..er I nexweşxane
die  Krankenversicherung,-en I bîmeya tenduristiyê
die  Krankenversicherungskarte,-n I karta bîmeya tenduristiyê 
das  Krankheitsanzeichen,- I nîşaneyên nexweşiyê

L/l
die Landesbehörde,-n I dîwana fermî ya eyaletî
das Landesgesundheitsministerium Sg. I Wezareta   
 tenduristiya eyaletî
die Latenzzeit,-en I derengî (dema di navbera enfeksiyona  
 bi naxweşiyê û derketina yekemîn nîşaneya nexweşiyê de)
der Lockdown,-s I lockdown/qerentîne (tedbîrên di   
 çarçoveya parastina enfeksyonê de ji bo têkoşîna li   
 hemberî belavbûna zincîra enfeksyonê)
die Lockerung,-en I sistkirin
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M/m
die Maske,-n I maske
die Maskenpflicht,-en I mecbûriya maskeyê
die medizinische -n Maske,-n I maska bijîşkî
der  Mindestabstand,..e I kêmtirîn mesafe
das mobile -n Impfteam,-s I ekîpa vaksînasyonê ya mobîl
der mRNA-Impfstoff,-e I madeya vaksînê ya mRNA 
 (Ji bo madeya vaksîna mRNA tu hêmanên nexweşiyê  
 wek antîgenan (Antigene) bo parastina vaksînasyonê  
 nayê bikaranîn)
die Mund-Nasen-Bedeckung,-en I girtina poz û devî
der Mund-Nasen-Schutz,-e I parastina pos û devî
der Mutant,-en I mutant (giyandarekî genetîk guherandî)
die Mutation,-en I mutasyon (guhertin, veguherandin)
- mutieren I (guhertin, veguherandin)

N/n
die Nebenwirkung,-en I bandorên pêre
der negative -n PCR-Test,-s I testa PCR ya nerênî
die Neuinfektion,-en I enfeksiyona nû
die  Neuinfektionszahl,-en I hejmara enfeksiyonê ya nû

O/o
die OP-Maske,-n I maskên OP

P/p
die Pandemie,-n I pandemî
der  PCR-Test,-s I testa PCR (Rêbaza tespîtkirina biyolojîkî ya  
 molekulî ji bo destnîşankirina enfeksiyonê, nexweşiya  
 mîratî bi rêya rêşkirina postê, nemaze ji dev, poz û qirikê)
das  Präparat,-e I amadekarî
das Pflege- und Altersheim,-e I mala salmendan
der positive -n PCR-Test,-s I testa PCR ya erênî
die Präventionsmaßnahme,-n I tedbîrên pêşîlêgirtinê
der Privatarzt,..e m. I bijîşka xusûsî
die Privatärztin,-nen f. I bijîşka xusûsî
die Produktinformation,-en I Agahiyên mehsûlê

Q/q
der QR-Code,-s I koda QR (QR = „Quick Response“.= kodek  
 e lezgîn e ku paşxaneya wê reş û spî ye)
die Quarantäne,-n I qerentîne
die Quarantänestation,-en I xizmeta qerentîneyê
die  Quarantänepflicht,-en I mecbûriya qerentîneyê
die  Quarantänezeit,-en I dewreya qerentîneyê

R/r
der R-Wert,-e I (Tîpa „R“ ji bo jimara zêdebûnê ye. Ev tîp ji 
 bo destnîşankirina hejmara mirovên ku bi navgînî ji
 hêla kesek vegirtî bi vîrûsa korona ketîn ne nîşan dide.  
 Loma rêjeya „R“ dikare wekî rêjeya enfeksiyonê jî were  
 binavkirin)
die räumliche -n Distanzierung,-en I mesafeya   
 mekanî ji hêla mezinî û cihî ve
die  Regelung,-en I rêzik
das Risiko,-en I rîsk
das Risikogebiet,-e I devera birîsk
die Risikogruppe,-n I grûpa birîsk

S/s
die Sammelunterkunft,..e I cihê iqameta bikom
 Sars-CoV-2 I Sars-CoV-2
 (nexweşiyên enfeksyonî yên ji ber vîrûsan)
die Schulschließung,-en I girtina dibistanan
der Schutz gegen Corona Sg. I Parastina li hemberî   
 koronayê
die  Schutzimpfung,-en I vaksînasyona parastinê
die  Schutzmaßnahme,-n I tedbîrên parastinê 
die  Schutzverordnung,-en I rêzikên parastinê
die  Schwangere,-n I kesê ducanî
die  Schwangerschaft,-en I ducanîtî
der  Selbsttest,-s I ototest
der Shutdown,-s I xevakirin (astengkirina giştî ya jiyanê  
 ji ber pîvanên qerentîneya giştî)
der Sicherheitsabstand,..e I mesafeya ewleh
die Sieben-Tage-Inzidenz,-en I nîşaneyên heft roje
das Social Distancing Sg. I mesafeya civakî
der soziale -n Kontakt,-e I temasa civakî
die Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I SKomîteya  
 daimî ya vaksînasyonê
die  Stillzeit,-en I dewreya şîrdanê
das Symptom,-e I nîşane

T/t
die Terminvergabe,-n I randevu/termîn
das  Testergebnis,-se I encama testê
der Testnachweis,-e I belgeya encama testê
die  Testnachweispflicht,-en I belgeya îsbata testê
die Testpflicht,-en I mecbûrya testê
das Testzertifikat,-e I sertîfîkaya testê
die Triage,-n I triyaj (pêşengîdan bi hejmareke zêde ji   
 nexweşan di bûyer û belayên komî û tevgir de)
- triagieren I triyaj (pêşengîdan bi hejmareke zêde ji   
 nexweşan di bûyer û belayên komî û tevgir de)

V/v
das Vakzin,-e I Vaksîn (têgehên teknîkî yên vaksînê)
der Vektorimpfstoff,-e I madeya vaksînê ya Vektor
der Verabreichungsort,-e I cihê karî
der  Versicherte,-n m. I bîmekirî
die  Versicherte,-n f. I bîmekirî
die Vertragsarztpraxis,-en I bijîşkê peymanî
der Virologe,-n m. I vîrûsnas
die Virologin,-nen f. I vîrûsnas
das Virus,-en I vîrûs
die Viruserkrankung,-en I nexweşiya vîrûsî
die Virusvariante,-n I varyanta vîrûsê
die Vorerkrankung,-en I nexweşiyên pêşîn
die Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I lêgerîna   
 paşverû yên teqîbbar 

W/w
die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. (WHO) I   
 Sazûmana cîhanî ya tenduristiyê
die Wirksamkeit,-en I karîgerî

Z/z
die Zweitimpfung,-en I doza duyem ya vaksînê
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Her vaksînasyonek ji bo parastina giştî girîng e.
Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

Her vaksînasyonek ji bo parastina we ya kesane girîng e.

Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.


