ﭼﯚﻧێﺘﯽ ڕێﮕﺮﯾﮑﺮدن ﻟە
ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﭬﺎﯾﺮۆﺳﯿﯽ
ﮐﯚرۆﻧﺎ )ﮐﯚﭬﯿﺪ(19-
ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺧﯚت و ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە
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ﺋەم ڕێﺒەرﯾﯿە ﺑﯚ ھەﻣﻮو ﮐەﺳێﮑە ﺑﯚ ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە
ﭬﺎﯾﺮۆﺳﯿﯽ ﮐﯚرۆﻧﺎ )ﮐﯚﭬﯿﺪ (19-و ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە .ﺑە
ﭘﯿﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم ھەﻧﮕﺎواﻧە ،ﺧﯚت ،ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﺎﻧﺖ و ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻟە
ﮐﯚﻣەڵﮕەﮐەﺗﺪا دەﭘﺎرێﺰﯾﺖ.

Ju
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ڕەﻧﮕە ﮐﯚﭬﯿﺪ19-ـﺖ ھەﺑێﺖ ﺑەﺑێ ھە ﺑﻮوﻧﯽ ھﯿﭻ ﻧﯿﺸﺎﻧەﯾەک .ﺋەﮔەر ﺑە
ﺳﻮوﮐﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﺖ ھەﺑﻦ ﯾﺎن ھەر ﻧەﺗﺒﻦ ،دەﮐﺮێﺖ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﮕﻮازﯾﺘەوە ﺑﯚ
ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە.
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ڕێﮕﺎی ﺳەرەﮐﯿﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﻟە ڕێﮕەی ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﺰﯾﮑە ﻟەﮔەڵ
ﮐەﺳﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮو .ﮐﺎﺗێﮏ ﮐەﺳێﮑﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮو ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ھەﻧﺎﺳە دەدات،
ﻗﺴە دەﮐﺎت ،دەﮐﯚﮐێﺖ ﯾﺎن دەﭘﮋﻣێﺖ ،ﮔەرد )دڵﯚﭘﯽ ﺑﭽﻮوک( دەردەﭘەڕێﻨﻦ ﮐە
ﺋەو ﭬﺎﯾﺮۆﺳەی ﺗێﺪاﯾە ﺧەڵﮏ ﺗﻮوﺷﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-دەﮐﺎت .ﺋەم ﮔەرداﻧە دەﮐﺮێﺖ
ﻟە ﻻﯾەن ﮐەﺳێﮑﯽ دﯾﮑەوە ھەڵﺒﻤﮋرێﻦ.

W

ڕووﮐﺎر و ﺷﺘﻮﻣەﮐەﮐﺎﻧﯿﺶ دەﮐﺮێﺖ ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﭘﯿﺲ ﺑﺒﻦ ﺋەوﯾﺶ ﮐﺎﺗێﮏ
ﮐەﺳﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮو ﻟە ﻧﺰﯾﮑﯿﺎن دەﮐﯚﮐێﺖ ﯾﺎن دەﭘﮋﻣێﺖ ﯾﺎن دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێ دەدات.
ﺋەﮔەر ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ت ھەﯾە ،ﻣەﺗﺮﺳﯽ ھەﯾە ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑﮕﻮازﯾﺘەوە ﺑﯚ ﺳەر
ڕووەﮐﺎﻧﯽ وەک ﻣﯚﺑﯿﻠﯿﺎت ،ﮐﻮرﺳﯿەﮐﺎن ﯾﺎن دەﺳﮑﯽ دەرﮔﺎﮐﺎن ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر
ڕاﺳﺘەوﺧﯚﯾﺶ دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێ ﻧەدەﯾﺖ .ﮐەﺳﯽ دواﺗﺮ ﮐە دەﺳﺖ ﻟە ڕووەﮐە
دەدات دەﮐﺮێﺖ ﺗﻮوﺷﯽ ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑﺒێﺖ.
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ھەوڵ ﺑﺪەﯾﺖ ﺧﯚت ﻟە ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە دوورﺑﺨەﯾﺘەوە ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
زاﻣﻨﯽ ﺋەوە ﺑﮑەﯾﺖ ﺑەرﮐەوﺗەت ﻟەﮔەڵ ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﻧﺎﺑێﺖ .ﭘﯿﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ھەﻣﻮو
ھەﻧﮕﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ڕێﺒەرﯾﯿە ھەﻣﻮو ﮐﺎﺗێﮏ ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﺎﺗێﮏ ﺳﺎغ و
ﺳەﻻﻣەﺗﯿﺸﯿﺖ ،دەﮐﺮێﺖ ڕێﮕﺮی ﻟە ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﮑﺎت .ﺋەﻣە زۆر
ﮔﺮﻧﮕە ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺋەﮔەر ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ دەژﯾﺖ دۆﺧﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯽ زۆر ﻧﺎﺳﮏ
ﺑێ

دووری ﺑﭙﺎرێﺰە
ﭘێﺶ ﺳەرداﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﺧەڵﮑﯿﺎن ﺗێﺪاﯾە ﯾﺎن ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی
ﻟەﮔەڵﯿﺎن ﻧﺎژﯾﺖ ،دەﺑێﺖ رەﭼﺎوی ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺗﻮﺷﺒﻮون ﯾﺎن ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ-
 19ﺑﮑەﯾﺖ .ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ھﯿﭻ ﺑﺎرودۆﺧێﮏ ﺑێ ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻧﯿە ،ﺑﯚ ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی
ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-و ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﺧێﺰان و ھﺎوڕێﮑﺎﻧﺖ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﺳەﻻﻣەﺗﺘﺮ ،دەﺑێﺖ:
•

•
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ﺑەﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم  2ﻣەﺗﺮ ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧە دوور ﺑە ﮐە ﻟەﮔەڵﯿﺎن ﻧﺎژﯾﺖ ﯾﺎن ﻟە
ﮔﺮووﭘﯽ ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯽ ) (support bubbleﺗﯚدا ﻧﯿﻦ.
ﺑەرﮐەوﺗﻦ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳەﮐﺎن و ﻣﺎوەی ﺑەرﮐەوﺗﻨەﮐە ﺑﯚ ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺖ ﮐەم
ﺑﮑەرەوە
ﮐەﻣﺘﺮ ﮐﺎت ﻟەو ﺷﻮێﻨە ﻗەرەﺑﺎڵﻐﺎﻧە ﺑەﺳەر ﺑﺒە ﮐە ﻗﻮرﺳە ﺗﯿﺎﯾﺪا دوورﯾﯽ
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿﯽ ﺑﭙﺎرێﯿﺖ
ﺧﯚت ﻟە ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﯾﺎن ڕووﺑەڕوو ﺑﻮوﻧﯽ ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧە ﺑەدوور ﺑﮕﺮە
ﮐە ﻟەﮔەڵﯿﺎن ﻧﺎژﯾﺖ
ﺑەﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم  2ﻣەﺗﺮ ﺧﯚت ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧە ﺑەدوور ﺑﮕﺮە ﮐە ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﮐﺎر،
وەک ﭘﺎﮐﮑەرەوە ،ﻓﺮۆﺷﯿﺎر ﯾﺎن ﮐﺎری ﮐﺘﻮﭘڕ و ﺑﻨەڕەﺗﯽ ،ﺳەرداﻧﯽ ﻣﺎڵەﮐەت
دەﮐەن
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ﺋەﮔەر ﺧێﺰان ﯾﺎن ھﺎوڕێﮑﺎﻧﺖ دەﺑﯿﻨﯿﺖ ،دەﺑێﺖ ھێﺸﺘﺎ ھﯚﺷﯿﺎر ﺑﯿﺖ ،ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋەﮔەر ﺳﺎغ و ﺳەﻻﻣەت ﺑﯿﺖ .ﺋەﮔەر ﺑە ﺳﻮوﮐﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﺖ ھەﺑﻦ ﯾﺎن ھەر
ﻧەﺗﺒﻦ ،دەﮐﺮێﺖ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﮕﻮازﯾﺘەوە ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە.
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ﻟەﯾﺎدت ﺑێ ھەﻧﺪێﮏ ﮐەس دۆﺧﯿﺎن ﻧﺎﺳﮑﺘﺮە ﺑﯚ ﺋەوەی ﺑەھﯚی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ەوە
ﺑەﺧﺮاﭘﯽ ﻧەﺧﯚش ﺑﮑەون و ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ زﯾﺎﺗﺮﯾﺎن ﻟەﺳەر
دروﺳﺖ دەﮐﺎت .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی دۆﺧﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯿﺎن ﻧﺎﺳﮑە ﯾﺎن
ﺋەواﻧەی ﻧەﮐﻮﺗﺮاون.
ڕێﺒەرﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟەﺳەر ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ھﺎوڕێﯿﺎن و ﺧێﺰان ﺑەردەﺳﺘە.

ﺑﯚﭼﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ دوورﯾﯽ ﺳەﻻﻣەت ﮔﺮﻧﮕە
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑەزۆری ﻟە ﻧێﻮان ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەدا ﺑ�و دەﺑێﺘەوە ﮐە ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﺰﯾﮑﯿﺎن
ھەﯾە )ﮐەﻣﺘﺮ ﻟە  2ﻣەﺗﺮ( .ﻣﺎﻧەوەی زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐە زﯾﺎﺗﺮ
دەﮐﺎت ،ﺑە�م ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-دەﮐﺮێﺖ ﺑە ﺑەرﮐەوﺗﻨێﮑﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺶ ﺑ�و ﺑﺒێﺘەوە.
ﺗﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺧەڵﮏ دوور ﺑﯿﺖ و ﮐەﻣﺘﺮ ﻟە ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﺰﯾﮑﺪا ﺑﻤێﻨﯿﺘەوە ،ﺋەﮔەری
ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﺖ ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-و ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﮐەﻣﺘﺮە .ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ

ﻧﺰﯾﮏ ،ﺑە ﻟەﺧﯚﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑﺎوەش ﭘﯿﺎﮐﺮدن ،ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿﯽ ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-زﯾﺎﺗﺮ
دەﮐﺎت.

ﺑﻨﭽﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﻮﺧﺎوێﻨﯿﯽ ﺑﺎﺷﺖ ﻟەﯾﺎد
ﺑێﺖ
ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿە ﻟە ﮐﻮێﯿﺖ ﯾﺎن ﭼﯽ دەﮐەﯾﺖ ،ﺟێﺒەﺟێﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺎﮐﻮﺧﺎوێﻨﯿﯽ ﺑﺎش ﺧﯚت و
ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻟە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-دەﭘﺎرێﺰێﺖ .ﺑﻮارەﮐﺎن ﺋەﻣﺎﻧەن:
•
•
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ﺷﯚردﻧﯽ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ
ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوەی ﭼﻮاردەورەﮐەت
داﭘﯚﺷﯿﻨﯽ ﻟﻮوت و دەﺳﺘﺖ ﮐﺎﺗێﮏ دەﮐﯚﮐﯿﺖ ﯾﺎن دەﭘﮋﻣﯿﺖ

دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ
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ﻧﺎوﺑەﻧﺎو و ﺑەدرێﮋاﯾﯽ ڕۆژ ﺑە ﺋﺎو و ﺳﺎﺑﻮون دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ ﯾﺎن ﺗەﻋﻘﯿﻤﯿﺎن
ﺑﮑە .دەﺑێﺖ دوای ﮐﯚﮐﯿﻦ ،ﭘﮋﻣﯿﻦ و ﻟﻮوت ﺳڕﯾﻦ و ﭘێﺶ ﺧﻮاردن ﯾﺎن دەﺳﺘﺪان ﻟە
ﺧﻮاردن دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚﯾﺖ .دوای دەﺳﺘﺪان ﻟەو ڕووﮐﺎراﻧەی ﺧەڵﮑﯽ زۆر
دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێﺪاوە ،وەک دەﺳﮏ ،ﻣﺤﺎﺟەرەی ﻗﺎدرﻣە و ﺳﻮﯾﭻ ﭘﻼک و ﻧﺎوﭼە
ھﺎوﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ وەک ﻣەﺗﺒەخ و ﺗەواﻟێﺖ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚﯾﺖ .ﺋەﮔەر ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻮوﯾﺖ ﻣﺎڵەوە ﺑەﺟێﺒﮭێڵﯿﺖ ،ڕاﺳﺘەوﺧﯚ دوای ﮔەڕاﻧەوە دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ.
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ھەرﮐﺎت ﮔﻮﻧﺠﺎوﺑﻮو ،ﺧﯚت ﺑەدوور ﺑﮕﺮە ﻟە دەﺳﺘﺪان ﻟە ﭼﺎو ،ﻟﻮوت و دەﻣﺖ.
ﺋەﮔەر ﻧﺎﭼﺎرﺑﻮوﯾﺖ دەﺳﺖ ﻟە دەﻣﻮﭼﺎوت ﺑﺪەﯾﺖ )ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ﺑﯚ ﺑەﺳﺘﻦ ﯾﺎن
ﻻﺑﺮدﻧﯽ ﮐەﻣﺎﻣە( ،ﭘێﺶ و ﭘﺎش ﺋەو ﮐﺎرە دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ ﯾﺎن ﺗەﻋﻘﯿﻤﯿﺎن ﺑﮑە.
ﺑﯚﭼﯽ دەﺳﺖ ﺷﯚردن ﮔﺮﻧﮕە
دەﺳﺘەﮐﺎن ڕووﮐﺎری زۆر دەﮐەون و دەﮐﺮێﺖ ﺑە ﭬﺎﯾﺮۆس ﭘﯿﺲ ﺑﺒﻦ .ﮐە ﭘﯿﺲ
ﺑﻮون ،ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە دەﮔﻮازﻧەوە ﺑﯚ ﭼﺎو ،ﻟﻮوت ﯾﺎن دەﻣﺖ .ﻟەوێﻮە ،ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە
دەﭼێﺘە ﺟەﺳﺘەت و ﺗﻮوﺷﯽ درﻣﺖ دەﮐﺎت.
ﺋەﮔەر ﺗﻮوﺷﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﻮوﯾﺖ ،دەﮐﺮێﺖ ﻟە ڕێﮕەی ﻟﻮوت و دەﻣەوە )ﻟە ﮐﺎﺗﯽ
ﮐﯚﮐﯿﻦ ﯾﺎن ﻗﺴەﮐﺮدن( ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑﮕﻮازﯾﺘەوە ﺑﯚ دەﺳﺘﺖ ،وە ﻟەوێﯿﺸەوە ﺑﯚ
ﺳەر ﺋەو ڕووﮐﺎراﻧەی دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێ دەدەﯾﺖ.
ﺷﯚردن ﯾﺎن ﺗەﻋﻘﯿﻤﮑﺮدﻧﯽ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﭬﺎﯾﺮۆس و ﻣﯿﮑﺮۆﺑەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻻدەﺑﺎت،
وە ﺋەﮔەری ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﺖ ﮐەم دەﮐﺎﺗەوە ﺋەﮔەر دەﺳﺖ ﺑﺪەﯾﺖ ﻟە دەﻣﻮﭼﺎوت.
ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻮون و ﺋﺎو ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮﯾﻦ ڕێﮕﺎﯾە ﺑﯚ ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوەی دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ،

ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺋەﮔەر ﺑەﺋﺎﺷﮑﺮا ﭘﯿﺲ ﺑﻦ .ﺗەﻋﻘﯿﻤﯽ دەﺳﺖ دەﮐﺮێﺖ ﮐﺎﺗێﮏ
ﺑەﮐﺎرﺑﮭێﻨﺮێﺖ ﺋﺎو و ﺳﺎﺑﻮون ﺑەردەﺳﺖ ﻧەﺑﻦ.

ﭼﻮاردەورەﮐەت ﭘﺎک ﺑﮑەرەوە
زۆرﺟﺎر ڕووﮐﺎرەﮐﺎن ﭘﺎک ﺑﮑەرەوە .ﺳەرﻧﺠﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﺨە ﺳەر ﺋەو ڕوواﻧەی
ﺑەردەوام دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێ دەدرێﺖ ،وەک دەﺳﮑەﮐﺎن ،ﺳﻮﯾﭻ ﭘﻼﮐەﮐﺎن ،ڕووەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﺎر و ﺋﺎﻣێﺮە ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەﮐﺎن.
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ﭘەڕۆی ﺳەﻓەری ،ﮐﻠێﻨﮑﺲ ﯾﺎن ﺳەرە ﻣﯚﭘﯽ ﺳەﻓەری ﺑەﮐﺎرﺑﮭێﻨە ﺑﯚ
ﭘﺎﮐﺮدﻧەوەی ھەﻣﻮو ڕووە ڕەﻗەﮐﺎن ،زەوﯾەﮐﺎن ،ﮐﻮرﺳﯿەﮐﺎن ،دەﺳﮑﯽ دەرﮔﺎﮐﺎن
و ﺑەﻟﯚﻋەی ﺷﻮێﻨە ھﺎوﺑەﺷەﮐﺎن  -ﺑﯿﺮ ﻟە 'ﯾەک ﺷﻮێﻦ ،ﯾەک ﺳڕﯾﻦ ،ﺑە ﯾەک
ﺋﺎڕاﺳﺘە" ﺑﮑەرەوە .ھەر ﭘەڕۆﯾەک ،ﮐﻠێﻨﮑﺴێﮏ ﯾﺎن ﺳەرە ﻣﯚﭘێﮏ ﺑەﮐﺎری
دەھێﻨێﺖ دەﺑێﺖ ﻟەﮔەڵ ﭘﺎﺷەڕۆی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎوﻣﺎڵ ﻓڕێﯿﺎن ﺑﺪەﯾﺖ.

Ju
ly

ﺋﺎﺳﺎﯾﯿە ﭘﺎﮐﮋﮐەرەوەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎوﻣﺎڵ ﺑﯚ ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوەی ﻣﺎڵەﮐەت ﺑەﮐﺎرﺑﮭێﻨێﺖ.
زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﻟەﺳەر ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوە و ﻓڕێﺪاﻧﯽ ﭘﺎﺷﻤﺎوە ﻟە دەرەوەی
ﻣﺎڵەﮐەت ﺑەردەﺳﺘە.
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ﺑﯚﭼﯽ ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوەی ﭼﻮاردەورەﮐەت ﮔﺮﻧﮕە
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﻟە ڕێﮕەی دڵﯚﭘﯚﭼﮑەی ﺑﭽﻮوک ،ﺗﯚزی ﺋﺎوی و ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ
ﺑ�و دەﺑێﺘەوە .ﮐﺎﺗێﮏ ﮐەﺳێﮑﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮو دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێ دەدات ﯾﺎن ﻟە ﻧﺰﯾﮑﯿﺎن
ﻗﺴە دەﮐﺎت ،دەﮐﯚﮐێﺖ ﯾﺎن دەﭘﮋﻣێﺖ ،دەﮐﺮێﺖ ڕووﮐﺎر و ﺷﺘﻮﻣەﮐەﮐﺎن ﺑە
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﭘﯿﺲ ﺑﺒﻦ.
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ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐﺎﻧﯽ ﺳەر ڕووەﮐﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﮐەﺳێﮏ ﺗﻮوش ﺑﮑەن ﺋەﮔەر دەﺳﺖ ﻟە
ڕووەﮐﺎن ﺑﺪەن و دواﺗﺮ دەﺳﺖ ﻟە ﭼﺎو ،ﻟﻮوت ﯾﺎن دەﻣﯿﺎن ﺑﺪەن .ﭘﺎﮐﮑﺮدﻧەوەی
ڕووەﮐﺎن ﺑڕی ﭘﯿﺴﺒﻮون ﮐەﻣﺪەﮐەﻧەوە و ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺑ�وﺑﻮوﻧەوە ﻧﺰم دەﮐەﻧەوە.
ﺗﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﮑەﯾﺘەوە ،ﺋەﮔەری ﻻﺑﺮدﻧﯽ ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﻟەﺳەر ڕووە ﺗﻮوﺷﺒﻮوەﮐە
زﯾﺎﺗﺮ دەﺑێﺖ ﭘێﺶ ﺋەوەی ﺧﯚت ﯾﺎن ﮐەﺳێﮑﯽ دﯾﮑە دەﺳﺘﯽ ﻟێ ﺑﺪات.

ﻟﻮوت و دەﺳﺘﺖ داﺑﭙﯚﺷە ﮐﺎﺗێﮏ دەﮐﯚﮐﯿﺖ ﯾﺎن
دەﭘﮋﻣﯿﺖ
ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮐﯚﮐە و ﭘﮋﻣە ﺑە ﮐﻠێﻨﮑﺲ دەم و ﻟﻮوﺗﺖ داﺑﭙﯚﺷە.
ﺋەﮔەر ﮐﻠێﻨﮑﺴﺖ ﭘێ ﻧﯿە ،ﮐﯚﮐە ﯾﺎن ﭘﮋﻣەﮐەت ﺑﮑە ﺳەر ﺋﺎﻧﯿﺸﮑﺖ ،ﻧەک
دەﺳﺘﺖ.

ﮐﻠێﻨﮑﺴەﮐە ﺑﺨە ﻧﺎو ﺗەﻧەﮐەی ﺧﯚڵ و دەﺳﺘﺒەﺟێ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ.
ﺑﯚﭼﯽ داﭘﯚﺷﯿﻨﯽ ﻟﻮوت و دەﺳﺘﺖ ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮐﯚﮐﯿﻦ ﯾﺎن ﭘﮋﻣﯿﻦ ﮔﺮﻧﮕە
ﮐﯚﮐﯿﻦ ﯾﺎن ﭘﮋﻣﯿﻦ دڵﯚﭘﯚﭼﮑە و ﺗﯚزە ﺋﺎوﯾﯿە دەرﭼﻮوەﮐﺎن ،ﻣەودای دەرﭼﻮوﻧەﮐەی
و ﮐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧەوەی ﻟە ھەوا زﯾﺎﺗﺮ دەﮐﺎت.
ﮐﯚﮐە ﯾﺎن ﭘﮋﻣﯿﻨﯽ داﻧەﭘﯚﺷﺮاوی ﮐەﺳێﮏ ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ
ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﯽ ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﭼﻮاردەورت زﯾﺎد دەﮐﺎت.
ﺑە داﭘﯚﺷﯿﻨﯽ ﻟﻮوت و دەﻣﺖ ،ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﺋەو دڵﯚﭘﯚﭼﮑە و ﺗﯚزە ﺋﺎوﯾﺎﻧەی
ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐەﯾﺎن ھەڵﮕﺮﺗﻮوە ﮐەم دەﮐەﯾﺘەوە.
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دەﺗﻮاﻧﯿﺖ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺖ ﻟەﺳەر ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ19-
ﻟە ﻣﺎڵەﮐەت ﻟە .GermDefence
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ﺑەﺳﺘﻨﯽ داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو
ھەﻧﺪێﮏ ﺷﻮێﻦ ﮐە دەﺑێﺖ داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﺑﺒەﺳﺘﯿﺖ ﺑەﭘێﯽ ﯾﺎﺳﺎ.
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ھەروەھﺎ دەﺑێﺖ ﻟەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ژوورەوەﯾﺶ داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﺑﺒەﺳﺘﯿﺖ ﮐە
ﺗێﯿﺪا دوورەﭘەرێﺰﯾﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ زەﺣﻤەﺗە و ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧە
دەﺑێﺖ ﮐە ھەﻣﯿﺸە ﻟەﮔەڵﯿﺎن ﻧﯿﺖ.
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ﺑەﺳﺘﻨﯽ داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ڕەﻧﮕە ﻟە ھەﻣﻮو ﺑﺎرودۆﺧێﮏ ﯾﺎن ﺑﯚ ھەﻧﺪێﮏ
ﮐەس ﮔﻮﻧﺠﺎو ﻧەﺑێﺖ ﮐە ﺑەﺧﺸﺮاون ،ﺗﮑﺎﯾە ﺋﺎﮔﺎداری ﺋەو ﺑﺎرودۆﺧﺎﻧە ﺑﺒە و ڕێﺰﯾﺎن
ﺑﮕﺮە.

ﺑﯚﭼﯽ ﺑەﺳﺘﻨﯽ داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﮔﺮﻧﮕە

ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﻟە ڕێﮕەی ﺋەو دڵﯚﭘﯚﭼﮑە و ﮔﺎزە ﺋﺎوﯾﺎﻧە ﺑ�و دەﺑێﺘەوە ﮐە ﻟە
ھەﻧﺎﺳەداﻧﯽ ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮو ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ھەﻧﺎﺳەدان ،ﻗﺴەﮐﺮدن ،ﮐﯚﮐﯿﻦ ﯾﺎن
ﭘﮋﻣﯿﻦ دەردەﭼﻦ.
ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺑەڵﮕەی زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﺑەردەﺳﺖ ﺋەوەﯾە ،ﺋەﮔەر ﺑە دروﺳﺘﯽ
ﺑەﮐﺎرﺑﮭێﻨﺮێﺖ ،ﺑەﺳﺘﻨﯽ داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی دڵﯚﭘﯚﭼﮑەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﮐەﻣﺪەﮐﺎﺗەوە و ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە دەﭘﺎرێﺰێﺖ .داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑ�وﺑﻮوﻧەوە ﻟە ڕێﮕەی ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەوە ﮐەم دەﮐﺎﺗەوە ﮐە ھﯿﭻ
ﻧﯿﺸﺎﻧەﯾەﮐﯿﺎن ﻧﯿە ،ﺋەوﯾﺶ ﺑە ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﺑڕی ﺋەو ﭬﺎﯾﺮۆﺳەی ﻟە ﮐﺎﺗﯽ
ﻗﺴەﮐﺮدن ﯾﺎن ھەﻧﺎﺳەداﻧەوە ﺑەرە� دەﮐﺮێﺖ.

داﭘﯚﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو زﯾﺎﺗﺮ ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑەﯾە ﻟە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﻧەک ﺋەو
ﮐەﺳەی ﺑەﺳﺘﻮوﯾەﺗﯽ ،وە ﺟێﮕﺮەوەی دوورەﭘەرێﺰﯾﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﯾﺎن دەﺳﺖ
ﺷﯚردﻧﯽ ﺑەردەوام ﻧﯿﻦ.

ﺑﺎ ھەوای ﭘﺎک ﺑێﺘە ژوورەوە
)ھەواﮔﯚڕﮐێ(
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دڵﻨﯿﺎﺑەرەوە ﺑڕێﮑﯽ زۆر ھەوای ﭘﺎک ﺑێﺘە ﻣﺎڵەﮐەﺗەوە ﺋەوﯾﺶ ﺑە ﺑەرە�ﮐﺮدﻧﯽ
دەرﭼەﮐﺎﻧﯽ ھەوا و ﮐﺮدﻧەوەی دەرﮔﺎ و ﭘەﻧﺠەرەﮐﺎن ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﺑڕێﮑﯽ
ﮐەﻣﯿﺶ ﺑێﺖ ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐﻮرت .ﺋەﮔەر ھەواﮐێﺶ )ﺳﺎﺣﯿﺒە(ت ھەﯾە )ﺑﯚ
ﻧﻤﻮوﻧە ﻟە ﻣەﺗﺒەخ ﯾﺎن ﺗﻮاﻟێﺖ( ،ﺑﺎ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ زۆرﺗﺮ ﮐﺎر ﺑﮑﺎت ﮐﺎﺗێﮏ دەرﮔﺎﮐە
داﺧﺮاوە و دوای ﺋەوەی ﮐەﺳێﮏ ژوورەﮐە ﺑەﮐﺎردەھێﻨێﺖ.
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ﺋەﮔەر ﮐەﺳێﮏ ﻟە ﺧﺎﻧەوادەﮐەت ﺧﯚی ﺟﯿﺎ ﮐﺮدووەﺗەوە ،ﭘەﻧﺠەرەﯾەﮐﯽ
ژوورەﮐەی ﺑﮑەرەوە و دەرﮔﺎﮐە ﺑە داﺧﺮاوی ﺑﮭێڵەرەوە ،ﺋەوﯾﺶ ﺑﯚ ڕێﮕﺮﯾﮑﺮدن ﻟە
ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ھەوای ﭘﯿﺒﺴﻮو ﺑە ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی ﻣﺎڵەﮐە .دوای ﺋەوەی
ﮐەﺳێﮏ دێﺘە ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەت ،وەک ﭘﺎﮐەوان ﯾﺎن ﻓﺮۆﺷﯿﺎر و ﮐڕﯾﺎر ،دوای
ڕۆﯾﺸﺘﻨﯿﺎن ﭘەﻧﺠەرەﮐﺎن ﺑەﺗەواوەﺗﯽ ﺑﮑەرەوە.
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ﺋەﮔەر ﺧەﻣﯽ دەﻧﮕە دەﻧﮓ ﯾﺎن ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎن ﺗێﭽﻮوی ﮔەرﻣﮑەرەوەﺗە،
ﮐﺮدﻧەوەی ﭘەﻧﺠەرەﮐﺎن ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐﻮرﺗﺘﺮ ھێﺸﺘﺎ دەﮐﺮێﺖ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﯽ
ﮐەﻣﺒﻮوﻧەوەی ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑﺪات .ﻟەﺑەرﮐﺮدﻧﯽ
ﺟﻠﻮﺑەرﮔﯽ ﮔەرﻣﺘﺮ ﯾﺎن زﯾﺎدە دەﺗﻮاﻧێﺖ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺖ ﺑﺪات ﺳەرﻣﺎت ﻧەﺑێﺖ.
دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻧەﺧﺸەی ژوورەﮐەت ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﺑﮕﯚڕﯾﺖ ﻟە ﻧﺰﯾﮏ ﺳەرﻣﺎی دەرﮔﺎ
ﯾﺎن ﭘەﻧﺠەرەی ﮐﺮاوە داﻧەﻧﯿﺸﯿﺖ.

W

ﺑﯚﭼﯽ ھﺎﺗﻨەژوورەوەی ھەوای ﭘﺎک ﮔﺮﻧﮕە

ﮐﺎﺗێﮏ ﮐەﺳﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮو ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-دەﮐﯚﮐێﺖ ،ﻗﺴە دەﮐﺎت ﯾﺎن ھەﻧﺎﺳە
دەدات ،دڵﯚﭘﯚﭼﮑە و ﺗﯚزی ﺋﺎوی ﺑ�و دەﮐەﻧەوە و دەﮐﺮێﺖ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ھەڵﯽ
ﺑﻤﮋن .ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا دڵﯚﭘﯚﭼﮑە ﮔەورەﺗﺮەﮐﺎن زووﺗﺮ دەﮐەوﻧە ﺳەر زەوی ،دڵﯚﭘﯚﭼﮑە
ﺑﭽﻮوﮐەﮐﺎن و ﺗﯚزە ﺋﺎوﯾەﮐﺎن ﮐە ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐەﯾﺎن ﺗێﺪاﯾە و دەﺑﻨە ھﯚی ﺗﻮوﺷﺒﻮون
ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ ،19-ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾەک ﻟە ھەوای ﻧﺎوﻣﺎڵﺪا دەﻣێﻨﻨەوە ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەﮔەر
ھەواﮔﯚڕﮐێ ﻧەﺑێﺖ.
ھەواﮔﯚڕﮐێ ﭘﺮۆﺳەی ﺟێﮕﯚڕﮐێﯽ ھەوای ﭘﯿﺴە ﺑە ھەوای ﭘﺎﮐﯽ دەرەوە .ﺗﺎ
ﺷﻮێﻨەﮐە ھەواﮔﯚڕﮐێﯽ زﯾﺎﺗﺮی ﺗێﺪا ﺑێﺖ ،ھەوای ﭘﺎﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺗﯿﺎﯾە ﺑﯚ
ھەﻧﺎﺳەدان ،وە ﮐەﻣﺘﺮ ﺋەﮔەری ھەﯾە ﮐەﺳێﮏ ﮔەردی ﭘﯿﺴﺒﻮو ھەڵﻤﮋێﺖ.

ﺋەﮔەر ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﺖ ھەن ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﺑﮑە
ﭼﯚن ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ دەﮐەﯾﺖ
ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺋەﻣﺎﻧەن:
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• ﮐﯚﮐەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێﯽ ﺑەردەوام
• ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯽ ﺑەرزی ﻟەش )ﺗﺎ(
• ﻟەدەﺳﺘﺪان ،ﯾﺎن ﮔﯚڕاﻧﯽ ھەﺳﺘﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﮑﺮدن و ﺑﯚﻧﮑﺮدن
ﺋەﮔەر ھەر ﮐﺎم ﻟەو ﻧﯿﺸﺎﻧﺎﻧەت ھەن ،ﮐﺮﺗە ﺑﮑە ﻟەﺳەر ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﺑێﺒەراﻣﺒەری
 NHSﯾﺎن ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮑە ﺑە  NHS 119ﺑﯚ ﺣﯿﺠﺰﮐﺮدﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﺑێﺒەراﻣﺒەری
ﮐﯚﭬﯿﺪ .19-ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﭘێﮑﻮﺗەی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ت وەرﮔﺮﺗﺒێﺖ ﯾﺎن ﭘێﺸﺘﺮ ﺗﻮوﺷﯽ
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﻮوﯾﺖ ،دەﺑێﺖ ھەر ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐە ڕێﮑﺒﺨەﯾﺖ.
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ﺑﯚﭼﯽ ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﮔﺮﻧﮕە
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ﮔﺮﻧﮕە ﺑﺰاﻧﯿﺖ ﮐﯚﭬﯿﺪ19-ت ھەﯾە ﯾﺎن ﻧﺎ ﺑﯚ ﺋەوەی ﻟە ﻣﺎڵ ﺑﻤێﻨﯿﺘەوە ،ﺧﯚت ﺟﯿﺎ
ﺑﮑەﯾﺘەوە و ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە ﺗﻮوش ﻧەﮐەﯾﺖ.
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ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﭘﯚزەﺗﯿﭫ واﺗە ھەر ﮐەﺳێﮏ ﮐە ڕەﻧﮕە ﺗﻮوﺷﺖ ﮐﺮدﺑێﺖ )ﺋەواﻧەی ﺑەو
ﻧﺰﯾﮑﺎﻧە ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵﯿﺎن ھەﺑﻮوە( دەﮐﺮێﺖ ﻟە ڕێﮕەی ﺳﯚراﺧﯽ ﺑەرﮐەوﺗﻦ
)ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﮑﺮدن ﺑەو ﮐەﺳﺎﻧەی ڕەﻧﮕە ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵﯿﺎن ھەﺑﻮوﺑێﺖ(
دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن ﺑﮑﺮێﻦ و داواﯾﺎن ﻟێ ﺑﮑﺮێﺖ ﺧﯚﯾﺎن ﺟﯿﺎ ﺑﮑەﻧەوە .ﺋەﻣە ھەﻧﮕﺎوێﮑﯽ
ﮔﺮﻧﮕە ﻟە وەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ.19-

W

ﺋێﻤە ﺑە ﺗەواوی ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ﭘێﮑﻮﺗە ﯾﺎن ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺗﺎ ﻣﺎوەی ﭼەﻧﺪ
ﺑەرﮔﺮی دروﺳﺖ دەﮐﺎت ﺑﯚﯾە ﮔﺮﻧﮕە ھەر ﮐەﺳێﮏ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ھەن
ﭘﺸﮑﻨﯿﻨێﮏ ڕێﮑﺒﺨﺎت.

ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەرەوە ﺋەﮔەر ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ت ھەن ﯾﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ-
 19ﭘﯚزەﺗﯿﭫ ﺑﻮوە
دەﺳﺘﺒەﺟێ ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەرەوە ﺋەﮔەر:
•

ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ت ھەن  -ﺋەو ﮐﺎﺗەی ﭼﺎوەڕێﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﯾﺎن
ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ دەﮐەﯾﺖ دەﺑێﺖ ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەﯾﺘەوە

•

ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﭘﯚزەﺗﯿﭫ دەرﭼﻮو

ﻣﺎوەی ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەت ﺋەو ڕۆژەﯾﺶ دەﮔﺮێﺘەوە ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﺖ ﻟێ دەرﮐەوﺗﻮون
)ﯾﺎن ﺋەو ڕۆژەی ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﺖ ﺑﯚ ﮐﺮاوە ﺋەﮔەر ﻧﯿﺸﺎﻧەت ﻧﯿﻦ( ،ﻟەﮔەڵ  10ڕۆژی
ﺗەواوی دﯾﮑە.
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ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە واﺗە دەﺑێﺖ ھەﻣﻮو ﮐﺎت ﻟە ﻣﺎڵ ﺑﻤێﻨﯿﺘەوە و ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ
ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻧەﺑێﺖ ،ﻟە ﭼەﻧﺪ ﺑﺎرێﮑﯽ ﺳﻨﻮورداردا ﻧەﺑێﺖ ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ﺑﯚ
ﺑەدەﺳﺘﮭێﻨﺎﻧﯽ ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ .دەﺗﻮاﻧﯿﺖ داوا ﻟە ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺑﮑەﯾﺖ
ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺖ ﺑﺪەن ﺑﯚ ﺑﺎزاڕﮐﺮدن ،و ڕەﻧﮕە ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑێﺖ ﭘﻼﻧﯽ ﺟێﮕﺮەوە داﺑﻨێﯿﺖ
ﺋەﮔەر ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ﮐەﺳێﮑﯽ ﺑﺎرﻧﺎﺳﮏ دەﮐەﯾﺖ .ﻣﯿﻮان ﺑﺎﻧﮕﮭێﺸﺘﯽ ﻣﺎڵ ﯾﺎن
ﺑﺎﺧﭽەﮐەت ﻣەﮐە.
ڕێﺒەرﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﯚ ﺋەواﻧەی ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن ھەﯾە ﯾﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘﯚزەﺗﯿﭭﯿﺎن ﻟە
ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ -ﺑﯚ ھﺎﺗﻮەﺗەوە و ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ دەژﯾﻦ دۆﺧﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﯽ
زۆر ﻧﺎﺳﮑە ﯾﺎن ﺳەروو  70ﺳﺎڵە ﺑەردەﺳﺘە.
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ﺑﯚﭼﯽ ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ﮔﺮﻧﮕە
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ﺋەﮔەر داوات ﻟێ ﺑﮑﺮێﺖ ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەﯾﺘەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮ ھەﯾە
ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺑﮕﻮازﯾﺘەوە ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ھەﺳﺖ ﺑە ﺳﺎغ و
ﺳەﻻﻣەﺗﯽ ﺑﮑەﯾﺖ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺸﺎﻧەﯾەﮐﯿﺸﺖ ﻧەﺑێﺖ .ﺑﯚﯾە ﮔﺮﻧﮕە ڕێﺒەرﯾەﮐﺎن
ﺟێﺒەﺟێ ﺑﮑەﯾﺖ و ﻣﺎوەی ﺗەواوی ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ﺗەواو ﺑﮑەﯾﺖ.
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ﺋەﮔەر ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﭘﯚزەﺗﯿﭫ دەرﭼﻮو ،دەﺑێﺖ دەﺳﺘﺒەﺟێ و ﺑﯚ ﻣﺎوەی
 10ڕۆژی دﯾﮑە ﺧﯚت ﺟﯿﺎﺑﮑەﯾﺘەوە ﭼﻮﻧﮑە ﺋەﻣە ﺋەو ﻣﺎوەﯾەﯾە ﭘێﺪەﭼێﺖ
ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺑﮕﻮازرێﺘەوە )ﻣﺎوەی ﺗﻮوﺷﮑﺮدن(.

W

ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەرەوە ﺋەﮔەر ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ
دەژﯾﺖ ﯾﺎن ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ
ھەﺑﻮوە ﮐﯚﭬﯿﺪ19-ی ھەﯾە
دەﺳﺘﺒەﺟێ ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەرەوە ﺋەﮔەر:
•

ﺗﯚ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ دەژﯾﺖ ﮐە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ19-ی ﭘﯚزەﺗﯿﭫ دەرﭼﻮوە -
ﻣﺎوەی ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ﺋەو ڕۆژەﯾﺶ دەﮔﺮێﺘەوە ﮐەﺳﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ
ﺧﺎﻧەوادەﮐەت ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺗێﺪا دەرﮐەوﺗﻮون )ﯾﺎن ﮐﯚﺗﺎ ڕۆژ ﮐە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐەی
ﺑﯚ ﮐﺮاوە ﺋەﮔەر ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﻦ( ،ﻟەﮔەڵ  10ڕۆژی ﺗەواوی دواﺗﺮ.

•

ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ ھەﺑﻮوە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﭘﯚزەﺗﯿﭫ ﺑﻮوە و ﻟە
ﺧﺎﻧەوادەﮐەت ﻧﯿە  -ﻣﺎوەی ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ڕێﮑەوﺗﯽ ﮐﯚﺗﺎ ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ
ﺋەو ﮐەﺳە و  10ڕۆژی ﺗەواوی دﯾﮑە دەﮔﺮێﺘەوە.

ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە  Self-isolationواﺗە دەﺑێﺖ ھەﻣﻮو ﮐﺎت ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺑﻤێﻨﯿﺘەوە و
ﻣﺎڵەوە ﺑەﺟێﻨەھێڵﯿﺖ ،ﻣەﮔەر ﻟە دۆﺧﯽ ﺳﻨﻮوردار ﻧەﺑێﺖ ،وەک ﺑەدەﺳﺘﮭێﻨﺎﻧﯽ
ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ .ﻣﯿﻮان ﺑﺎﻧﮕﮭێﺸﺘﯽ ﻣﺎڵ ﯾﺎن ﺑﺎﺧﭽەﮐەت ﻣەﮐە.
ڕێﺒەرﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟەﺳەر ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە و ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ﺑەردەﺳﺖ ﺑﯚ ﺋەواﻧەی ﺧﯚﯾﺎن
ﺟﯿﺎﮐﺮدوەﺗەوە ﺑەردەﺳﺘە.

20
2

1

ﺑﯚﭼﯽ ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ﮔﺮﻧﮕە ﺋەﮔەر ﻟەﮔەڵ
ﮐەﺳێﮏ ﺑﮋﯾﺖ ﯾﺎن ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ
ھەﺑﻮوﺑێ ﮐە ﮐﯚﭬﯿﺪ19-ی ھەﺑێﺖ.
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ﺋەﮔەر ﺑەرﮐەوﺗەﯾﺖ )ﺑەو ﻧﺰﯾﮑﺎﻧە ﺑەرﮐەوﺗﻨﺖ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ ھەﺑﻮوە
ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐەی ﭘﯚزەﺗﯿﭫ ﺑﻮوە ﯾﺎن ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ19-ی ھەن( ،دەﺑێﺖ دوای
ﺑەرﮐەوﺗﻨەﮐەت ﺑﯚ ﻣﺎوەی  10ڕۆژی ﺗەواو ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەﯾﺘەوە.
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دەﺑێﺖ ﺑﯚ ﻣﺎوەی  10ڕۆژ ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەﯾﺘەوە ﭼﻮﻧﮑە دوای ﺑەرﮐەوﺗﻦ دەﮐﺮێﺖ ﻟەو
ﻣﺎوەﯾەدا ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐەت ﺗێﺪا دەرﺑﮑەوێﺖ )ﻣﺎوەی دەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧەﺧﯚﺷﯽ(.

ﮐﻮﺗﺎن
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ﺋەﮔەر داوات ﻟێ ﺑﮑﺮێﺖ ﺧﯚت ﺟﯿﺎ ﺑﮑەﯾﺘەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮ ھەﯾە
ﮐە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ت ﺗێﺪا دەرﺑﮑەوێﺖ و ڕەﻧﮕە ﺑﯿﮕﻮازﯾﺘەوە ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑەﯾﺶ،
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ھەﺳﺖ ﺑە ﺳﺎغ و ﺳەﻻﻣەﺗﯽ ﺑﮑەﯾﺖ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺸﺎﻧەﯾەﮐﯿﺸﺖ
ﻧەﺑێﺖ .ﺑﯚﯾە ﮔﺮﻧﮕە ڕێﺒەرﯾەﮐﺎن ﺟێﺒەﺟێ ﺑﮑەﯾﺖ و ﻣﺎوەی ﺗەواوی ﺧﯚﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە
ﺗەواو ﺑﮑەﯾﺖ.

ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا  NHSﭘێﮑﻮﺗەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧە دەﮐﺎت ﮐە ﻟە
ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ زﯾﺎﺗﺮی ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ـﻦ.
دەرﮐەوﺗﻮوە ﭘێﮑﻮﺗەﮐﺎن ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﯽ ﺳەﺧﺖ ﮐەم دەﮐەﻧەوە ،ﺑە�م
ھێﺸﺘﺎ ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ڕێﮕﺮی ﻟە ﺑ�وﺑﻮوﻧەوەی ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-دەﮐﺎت ﯾﺎن ﻧﺎ.
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﭘێﮑﻮﺗەت وەرﮔﺮﺗﻮوە ،ھێﺸﺘﺎ دەﮐﺮێﺖ ﮐﯚﭬﯿﺪ 19-ﺑﮕﻮازﯾﺘەوە ﺑﯚ
ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە.

ﺑﯚ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺪان ﻟە ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ھﺎوڕێ ،ﺧێﺰان و ﺧەڵﮑﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە ،دەﺑێﺖ ھەﻣﻮو
ڕێﻨﻤﺎﯾﯿەﮐﺎن ﺟێﺒەﺟێ ﺑﮑەﯾﺖ ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﭘێﮑﻮﺗەﯾﺸﺖ وەرﮔﺮﺗﺒێﺖ.
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