
"ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن زانیارى دڵخۆشکەر لەبارەى کۆتاییهاتنى 
ڤایرۆسى کۆرۆناوە بودەکاتەوە"

بەڕێوەبەرى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن دڵخۆشە بەو هەواڵە: "کۆتایی 
ڤایرۆسى کۆرۆنا نزیک بووەتەوە"

نەتەوە یەکگرتووەکان: "بەم زووانە پەتایەکى نوێ و ترسناکتر لە ڤایرۆسى 
کۆرۆنا لەجیهاندا بو دەبێتەوە."

"جۆرێکى تازەى ڤایرۆسى کۆرۆنا بودەبێتەوە و پێکوتەکان 
ناتوانن لەناوى ببەن."

دەنگۆ و زانیاریی هەڵە کۆکراونەتەوە

ڕاســتـیـیــەکـــــە چــیــیـــە؟

ئەم سەردێڕانە چەن نموونەیەکن لە بوکراوە میدیاییە عێراقییەکان کە 
تۆڕە  و  ماڵپەڕ  لەسەر  ناتەواویان   زانیاریی  ٢٠٢٢دا  ئەیلوىل  لە 
زماىن  دوو  هەر  بە  ئەمانەش  کردوەتەوە.  بو  کۆمەیەتییەکانیاندا 
عەرەبی و کوردى لە الیەن چەندین میدیاى بەناوبانگەوە بوکراونەتەوە. 
ئەم میدیایانە هەزاران خوێنەریان هەیە و ئەم پۆستانەش ژمارەیەکى زۆر 
لە خەڵک تەماشاى کردوون و لە ڕێگەی کۆمێنت و الیکەوە بەشداریان 
کردووە. تێبینى ئەوە بکە  کە سەردێڕى یەکەم و دووەم پێچەوانەى دوو 
سەردێڕەکەى کۆتایین و ئەمەش نموونەیەکە لە بە ئاسان سەرلێشێواىن 

خوێنەر و تێنەگەیشتن لە وێنە ڕاستەکەى کۆڤید-١٩ لە عێراقدا. 

بەڕێوەبەرى گشتى ڕێکخراوى تەندروستى لەبارەى پەتاى کۆڤید-١٩ەوە 
گوىت:" کۆتاییەکەیمان لێوە دیارە" بەم لەگەڵیدا ئەوەشى زیادکرد کە " 
خەڵکى  بۆ  گرینگترە  کاتێک  لەگشت  و  نەگەیشتووین"  پێی  هێشتا 

پێکوتە وەربگرن و خۆیان لە تووشبوون بەدوور بگرن. ١

هەندێک لە میدیاکان ئەوەیان بە " هەواڵى دڵخۆشکەر" لەقەڵەمدا یان 
ناکات.  کۆڤید-١٩  بە  دژ  بە خۆپاراستن  پێویست  کە چیتر  بەشێوەیەک 
بەم ئەمە دروست نییە و لەڕاستیدا، پێچەوانەکەى ڕاستە. ڕێکخراوى 
تەندروستى جیهاىن جەختى کردووەتەوە لەسەر ئەوەى دەکرێت ئەمە 
لە  بۆئەوەى  کاتە"  "خراپترین  و  بێت  وەرچەرخان  خاڵى 

بەرەنگاربوونەوەى پەتاکە بوەستین.٢

بە  هەواڵەکەیان  دەکەن  بەرپرسیارێتى  بە  هەست  میدیایانەى  ئەو 
ڕێکخراوى  گرینگەى  یاداشتە  ئەو  تیایدا  و  کردەوە  بو  وریاییەوە 
کۆتایی  پەتاکە  دەڵێت  کە  پێدرابوو  ئاماژەى  جیهانیش  تەندروستى 
بەم  کۆتاییهێنان  بۆ  گرینگن  پێکوتە-  وەرگرتنى  بەتایبەىت   – نەهاتووە 

پەتایە. 

گوتارەکەى  بەشەى  بەو  ئاماژەیان  بوون  نادروست  ڕاپۆرتانەى  ئەو 
لەبارەى  نەدابوو  جیهاىن  تەندروستى  ڕێکخراوى  گشتى  بەڕێوەبەرى 
بە  دژ  خۆپارێزى  لە  بەردەوامبوون  پێویستى  سەر  جەختخستنە 

کۆڤید-١٩. 

ترى  جۆرێکى  یان  نوێ"وە  "پەتایەکى  لەبارەى  هەواڵییەکان  ڕاپۆرتە 
ڤایرۆسەکە کە بەرگرى بەرامبەر بە پێکوتەکان هەیە نیمچە ڕاستن، بەم 
هەندێک  الیەن  لە  زیادەڕەویانە  یان  بەالڕێدابەر  بەشێوازێکى  ڕەنگە 

میدیاوە بخرێنە روو. 

زیاتریان  بەرگرى  کۆڤید-١٩  ئۆمیکرۆىن  جۆرى  هەندێک  ڕاستە  ئایا 
بەرامبەر بەو پێکــــوتانە هـــــەیە کە لەبەردەســـتدان: ڕەنگە جــــۆرى الوەکــى  
                پێــنــج جــــــار بەهێزتـــــربێت بەرامـــــبەر دژەتـــەنـــــەکاىن کۆڤــــید-١٩ 
بەبەراورد لەگەڵ وانەى پێشووتر، واتا بەئەگەرى زۆرەوە خەڵکى تووش 
دەبن تەنانەت ئەگەر پێشتریش توش بووبن یان پێکوتەیان وەرگرتبێت.٣

مەترسى  وەرنەگرتووە  پێکوتەیان  کەسانەى  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
کوتراو  کەساىن  ئەوەندەى   ١٥ نەکوتراو  کەساىن  بەسەرەوەیە:  زیاتریان 
ئەگەرى گیانلەدەستدانیان هەیە بەهۆى کۆڤید-١٩وە ، و ٧٫٥ جار زیاتر 

مەترسى خەواندنیان لەسەر لە نەخۆشخانەدا.٤ 

ئەو دژە تەنانەى لەشى کەساىن کوتراو دروستى دەکەن زۆر بەهێزتر و 
کاریگەرترن لەو دژەتەنانەى بەهۆى تووشبووىن پێشووەوە دروستبوون- 
ئەوەى  سەرەڕاى  هەربۆیە  ئۆمیکرۆنیش.  جۆرى  دژى  تەنانەت 
باشترین  پێکوتە  بەم  دەکەن،  دژەتەنەکان  بەرگرى  زیاتر  ئۆمیکرۆن 

بەرگری دژ بە توشبوونێکى قورست پێدەبەخشێت.٥ 

پێکوتە تازەکان لە قۆناغی پەرەپێداندان بەشێوەیەک باشتر بتوانن دژ بە 
لە  تازانە  پێکوتە  ئەم  بکەن.  مرۆڤ  لە  پارێزگارى  ئۆمیکرۆن  جۆرى 
بۆ  دەرفەت  باشترین  و  دابەشدەکرێن  وتان  لە  هەندێک  لە  ئـێستادا 

بەرزکردنەوەى ئاستى پاراستن دژ بە کۆڤید-١٩ دەبەخشن.٦

پێـــشــــوازى لـــــــــــــــە تـێـبـیـنـی و پـرســـــــیـــــار و 
بۆچوونەکانتان دەکەین. تکایە پەیوەندى 

بکەن بە: 

BA2.75.2

ئێمە وەک ڕێکخراوەکانی 
مرۆیی و تەندروستى گشتى 

دەتـــوانیـــن چــــی بکــەیـــن؟ 
پێویستە کارەکتەراىن مرۆیی و تەندروستى پەیوەندییەکى پتەو لەگەڵ 
میدیا و ڕۆژنامەوانان دروست بکەن بۆئەوەى لەنزیکەوە لەگەڵ یەکتریدا 
بنیاتناىن  لەڕێگەى  ئەمەش  بکەن.  تەندروستییەکان  کێشە  لەسەر  کار 
تۆڕێکى چاک دێتە دی بۆ ئەوەى بەشێوەیەکى کاریگەرانە پەیوەندى 

بەیەکترییەوە بکەن لەبارەى ڤایرۆسى کۆڤید-١٩ و کێشەکاىن ترەوە. 

پێویستە ڕێکخراوە مرۆیی و تەندروستییەکان چاودێرى میدیا بکەن و 
بە کۆمەڵگا  تەندروستییەوە  لەبارەى هەر کێشەیەکى  زانیارى دروست 
لە  کە  بدەن  ئەنجام  هەنە  زانیارییە  ئەو  بۆ  پشکنین  دەتوانن  بدەن. 
میدیادا بو دەبنەوە و لەبرى ئەوە زانیارى دروست لەسەر الپەڕەى تۆڕە 
بو  کوردى  و  عەرەبی  زماىن  بە  تردا  سەکۆکاىن  و  کۆمەیەتییەکانیان 

بکەنەوە.  

کارەکتەرانە  ئەم  پێویستە  میدیاییەکاندا،  دەزگا  لەگەڵ  هەماهەنگى  بە 
هەستن بە ڕێکخستنى سیمینار و ڕاهێنان بۆ ڕۆژنامەوانە عێراقییەکان 
لەبارەى چۆنیەىت ڕووماڵکردن و پەیامکردىن ئەو هەوانەى پەیوەندییان 
سەرهەڵدەدەن.  کە  هەیە  تر  کێشانەى  ئەو  کۆڤید-١٩و  ڤایرۆسى  بە 
هەروەها پێویستە دوایین زانیارى لەبارەى جۆرە گۆڕاوەکاىن ڤایرۆسەکە 
بە  کۆڤید-١٩  بە  پەیوەندیدار  ترى  زانیارى  و  تازەکان  پێکوتە  و 

ڕۆژنامەوانان بدەن. 

دەزگا  لەگەڵ  هەماهەنگییان  مرۆیی  بوارى  کارەکتەراىن  پێویستە 
میدیاییەکاندا هەبێت لە خستنەگەڕى کەمپینى کوتاىن دژ بە کۆڤید-١٩، 
بووىن  کوتان  بۆ  گەورە  میدیایی  کەمپینێکى  ئێستادا هیچ جۆرە  لە  کە 

نییە. 
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سەرچاوەى دەنگۆکان لە ئۆنالین

End of COVID pandemic is 'in sight' -WHO chief | Reuters

End of Covid pandemic ‘in sight’, says World Health 
Organization | Coronavirus | The Guardian

BA.2.75.2 Variant: What We Know About 'Centaurus,' 
Vaccines | Time

The omicron subvariant dominating U.S. COVID-19 cases is 
more vaccine-resistant : NPR

https://www.gavi.org/vaccineswork/five-things-weve-learned-
about-ba4-and-ba5-omicron-variants

Adapted vaccine targeting BA.4 and BA.5 Omicron variants and 
original SARS-CoV-2 recommended for approval | European 
Medicines Agency (europa.eu)
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