
Маца йира ю суна 
прививка ?
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И календарь хийца яла мега. Т1аьххьара йолу 
информаци езахь, кху сайтичу хьажа
www.info-coronavirus.be

Январехь :
 к1ена-неха ц1а чура болу баккхий нах 

а, цаьрга хьожуш берш а
 медецинин персонал (лоьраш, 

медсесртраш,..) больницаш

Февралехь :
 хьалхара меттера  йолу лоьрин 

персонал (доьзалин лор, 
фармацевташ,..)

 коллективно г1о деш йолу учреждениш 
(цомгуш болу нахана г1о лоцуш), иштта 
кхин йолу персонал, боьницчохь болх 
беш йолу

Мартехь :
 65 шо сов даьлла болу баккхий нах
 могшаллин кхерам болу нах

Апрелехь :
 лараме професси йолу нах

Июнехь дуьна :
 дерриге 18 шо кхаьчна долу адам 
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Муха хаа деза, суна прививка йира йуй ?

• Шуна кхочур ду письмо, я яздина кехатца, я 
электронан кехатца. Аша х1умма дан ца деза 
шеш т1е кхайкхита.

• Шу д1аязлур ду цифрийн тайпнара, я телефон 
тоьхха.

• Цхьа йолу г1аланаш шуьга шайга харжа эра 
ду, т1е дог1ур долу де. Кхин йолу г1аланашь 
шин терахь йолу хан хоржуьтур юБ Цу 
хеначохь шу дан йиш яци? Таккха шуна мега  
кхин хан харжа.

• Нагахь аша тидам ца бахь, я г1ала я коммуна 
шуьца къамеле болур бу.

Мичахь ян мега аса прививка ?

Прививкаш еш йолу центрахь.

Прививкин мах мел бу ?

Иза мах боцуш ю.

Tsjetsjeens - tchétchène

Прививка
йайта !
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Кхин сов информаци оьши ?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Прививкаш  муха болх бо?

• Прививка ярна бахьана долуш, шу дег1о 
арахахоьцу антителаш. 

• Цу х1уманаш г1о лоцу, вирусашца къовса. 
• Шу цхьанакхетар хилли коронавирус 

йолчуьнца ?  Таккха антителаш шу лардо. 

Х1унда хьоьху привика яр ? 

• Коронавирус кхераме ю шуна а, цхьаболу 
шуна гонахь болу нахана :  

  65 шо кхаьчна болу баккхий нах
  пехашца а, дегаца а, пхенашца цамгар 
кхетта болу нах а

  диабет а, лаькхара довлени йолу нах а

Амма и вирус кхераме хуьлу, кхин болу жима 
а, могаш а болу нахана.

• Нагахь Бельгичура 70% адамо привикаш 
йайтахь, и вирус лаха ера ю.  Цуьнах олу 
группан иммунитет.

• Дуьнен дахар сиха юхаметтахуттур ду.

• Шу дег1маш, кхин сов дика къовсам беш хир 
ду, вирусан дуьхьал.

Прививка муха йира ю ?

• Массита кепара ю прививкаш. 
• Цхьайолу кепара прививка цкъа бен ца 

йо пхьарсах. Маха тоьххначул т1аьхьа, 15 
денчохь собар дан деза.  Цул т1аьхьа бен шу 
лардеш ца хуьлу, прививкано.

• Важа кепара прививка шозза йо, массита 
к1ира даьллачул т1аьхьа, шоалг1аниг йо. 
Шоалг1а маха тоьхначул т1аьхьа, 15 денчохь 
собар дан деза, шу дика лар дайта.

Амма хьалха санна ларлуш хила, дерриге 
адам прививка йина далланцала. 
Юкъаметтиг кхаба 1,5 метр, маска а 
лелош, иштта куьгаш ц1ена латтош. 

• Аша д1аелла йолу тест позитиван елахь а, 
иштта шу цомгуш делахь а, шей лоьрица 
связе довла. Шуна г1оли хилла 15 де 
даьллачула т1аьхьа бен, шуна прививка 
йайта ца мега. 

Хила меги суна дика доцуш, прививка 
йиначул т1аьхьа ?

Шуна хила мега тайп-тайпнара хьолаш :
• ц1е далар, я лазар, я дастар маха туьхан 

меттигехь
• къад валар
• корт лазар
• г1ехьа дагар хьал далар

Уьш хилар ларт1ахь ду, сагатдан х1ума дацБ 
Аша парацетамол мала мега. Баккхийчара 
1, я 2 таблетка (500 мг я, 1000 мг) х1ора 4 я 
6 сохьтчохь, оьшуш делахь. Дийнахь уггара 
дуккха 3 грамм. Шеко йолуш, я латк1ар долуш 
дуй шу? Иштта делахь, шей лоьрица связе 
довлар дика ду.

Кхерамза йуй и прививка ?

• И прививкаш ечу хенахь, йоккха опыт хилла.  
Кху  дуьненат1ера моссо дешна болу наха а, 
формацевташа а йина и привика, ч1ог1а йоцца 
хенчохь. Иштта дуккха ахча а, хан а йаъна, 
иза вайна оьшуш йолун дела.  Иштта, дукхаха 
долу адамо, шейна прививкаш   йайтана.

• Официально 1илманан органашцадуьххьара 
дуьна, ч1ог1а леррина контрольца яра и 
прививка. Церан шеко яц.

Маца ян ца мега суна прививка?

Принципехь, муьлха а доккха адаман ян мега 
прививка.
Иштта шу доьзалха делахь а, я бера дакхош 
делахь а, шуна ян мега прививка. Цуьнах лаьцна 
хаттарш дуй шу? Хьалхо хаттар де шей лоьрига. 

Массита х1ума юкъара долу:

• Хьалха шу хилла елахь аллергина реакци, 
я ч1ог1а хала прививка ловуш хилли шу? Я 
молг1а меллачул т1аьхьа, дохтарин сихонца 
долу г1о оьшуш хилли? Нагахь цу хилларгин 
юкъа дог1уш делахь, шей лоьрица связе 
довла.

• Нагахь инфекцин билгалонаш елахь ( 38° 
лекхардагар). Таккха шуна дахка ца оьшу, 
шуна г1оли хиллалцана.

• Аша д1аелла йолу тест позитиван елахь,т1е 
дог1уш долу 15 денчохь, шу цомгуш хилла 
даци? Шуна т1е дахка мега.


