
 
 

کوتان دەکرێت بھ مھرجێكی ب�وکردنھوە لھناو خانھی 
 انو سھرپھرشتیی بھ سا�چو 

 
 2021 ی ئھپریلی 14 لھ ب�وکرایھوە

 19-پڕۆگرامی کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید
. NHSگھورەترین پرۆگرامی کوتانھ لھ مێژووی خزمھتگوزاریی 19-د ۆڤیک یسۆریا ڤ یکوتان دژ یگرامڕۆپ .1

- د ۆڤیک یسۆریاڤ  ی کوتان دژملیۆن کھس یھك دۆزی  27، نزیکھی 2021ی ئھپریلی  7چونکھ لھ ڕێکھوتی 
. گشت ئھو کھسانھی لھ خانھی سھرپھرشتی بھسا�چوان، ستافھکان، [footnote 1]ـیان وەرگرت لھ ئینگالند 91

ساڵی و بھرەو سھر،  وە کھسانی کھ لھ   50کارمھندانی تھندروستی و چاودێری سۆشیاڵ، کھسانی تھمھنی  
ی مردنھکانی بھھۆی   %99ڕووی پزیشکیھوە ئھوپھڕی دۆخ ناسکن کوتانیان پێدرا. ئھم گروپانھ ڕێژەی  

ەبێت واتا ژیانی ھھزارەھا کھس ڕزگار دەکرێت. شیکردنھوەیھك ئھنجام درا لھالیھن د 19- د ۆڤیک یسۆریاڤ
  19-د ۆڤیک یسۆریا ڤ یکوتان دژ  یگرامڕۆپبھڕێوەبھرایھتی تھندروستی گشتی ئینگالند وە پێشنیار دەکات کھ 

 کوتانیلھ بھریتانیا  .2021گی فێبریوەری انلھ مردنھکانی ناو ئینگالند ھھتا کۆتایی م 6,100ڕێگری کرد لھ  
کھ سھالمھت و کاریگھرە لھ کھم کردنھوەی  پھسندکرا MHRAنۆزدە لھالیھن ئاژانسی -دژی ڤایرۆسی کۆڤید

وە ڕێگری دەکات لھ نھخۆشی سھخت لھو کھسانھی کھ تووشی  19-د ۆڤیک ی سۆریاڤئھگھری تووشبوون بھ 
 ڤایرۆسھکھ دەبن.

بھڵگھ ھھیھ پێشنیار دەکات کھ کوتانھکھ ھھروەھا ڕێگری دەکات لھ گواستنھوەی نھخۆشیھکھ لھ کھسانی   .2
 SIREN ھھروەھا، ڕێگری دەکات لھ ب�وبوونھوەی ڤایرۆسھکھ. توێژینھوەی سایرن تووشبوو بۆ کھسانی تر 

بھڵگھی بھھێز پێشکھش دەکات کھ کوتانی کھسانی گھورەی تھمھنی ئیش کردن بھشێوەیھکی زۆر تووشبوون 
لھناو دانیشتوان.   ی بھ دەرکھوتنی نیشانھ کان و بھ بێ نیشانھکان کھم دەکاتھوە SARS-CoV-2بھ ڤایرۆسی 

  )  86بۆ  CI 58%  95% (72سھبارەت بھ   توێژینھوەکھ کاریگھریی لھدژی تووشبون بھ نھخۆشیھکھ پێشاندا
ئھمھ بھ ھھمان شێوەی کاریگھریھکانھ کھ لھ   –  Pfizerڕۆژ دوای یھکھم دۆزی فایزەر  21لھ 

ت کاریگھرییھکھ لھسھر  لھبھرئھوە وا پێشبینی دەکرێبینران.  AstraZenecaتاقیکردنھوەکانی ئھسترازینیکا  
گواستنھوە بھو قھبارەیھ بێت بھالنیکھم. ڕەنگھ پاراستن لھ دژی گواستنھوەی نھخۆشیھ  کھمێك کھمتر بێت لھ  
 کھسانی بھسا�چوو، یان نزم دەبێتھوە بھ تێپھڕبوونی کات، یان کھمتر دەبێت لھ دژی گۆڕانھ دیاریکراوەکان.

دەتوانین بۆ پاراستنی خھڵك کھ زۆرترین مھترسی تووشبوون بھ ئھوە گرنگھ کھ ھھموو ھھوڵێك بدەین کھ  .3
ـیان لھسھرە و ئێمھ دەزانین کھ کوتان کلیلێکھ بۆ ڕێگاکھمان بۆ ڕزگاربوون لھو پھتای   19- ڤایرۆسی کۆڤید 

 نھخۆشیھکھ. ئێمھ ڕێگایھکی درێژمان بڕیوە بھ�م تائێستاش ڕێگای زۆر ماوە بیبڕین. 

 سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو بھکارھێنانی کوتان لھ خانھی

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:1
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399


ھھرگیز دیسانھوە نامانھوێت بگھڕێینھوە بۆ قۆناغێكی ب�وبوونھوەی بھرفراوانی پھتای نھخۆشیھکھ لھناو  ئێمھ .4
یان دەکرد ن و کارا دەژی انھی لھخانھی سھرپھرشتیخانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو کھ زۆر لھو کھس

) ئھوەی دەستنیشانکرد کھ ئھو کھسانھی لھ JCVIوتان و بھرگری لھش (گیانیان لھدەستدا. لیژنھی ھاوبھشی ک
گروپی ھھرە لھپێشینھ دادەنرێن بۆ  خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو دەژین و ستافھکانیان، بھ 

 . ب�وکردنھوەی ڤاکسینھکھ
 

، )SAGEگروپی سھربھخۆی ئامۆژگاریی زانستی بۆ کتوپڕییھکان ( گروپی کارکردنی کاری سۆشیاڵی  .5
تیشکیان خستھ سھر ئھوە کھ ئھو کھسانھی لھ خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو دەژین بھ شێوەیھکی  

ـیان لھسھرە بھھۆی کۆمھڵێك لھ مھترسی زیادبووی ئھنجامھ   19-چاو کاریگھری پھتای ڤایرۆسی کۆڤید بھر
وە مھترسی ب�بوونھوەی نھخۆشی لھناو شوێنھ   19-خراپھکان دوابھدوای تووشبوون بھ ڤایرۆسی کۆڤید 

کاردەکھن بھ   داخراوەکان. دڵنیابوون لھ ئاستی بھرزی کوتانی ئھو کھسانھی کھ لھو شوێنانھ دەژین و
بۆ نھخۆشیھکی مھترسیدار کھ بھ   یستی دەزگای تھندروستی گشتی دادەنرێتێکی پێو ن (تھدەخول)دەستوەردا

کوتان دەتوانرێت ڕێگری لێ بکرێت. ژینگھکانی ھھمان گروپی خھڵكیان تێدایھ کھ ڕۆژانھ چھند جارێك  
بۆ گشت کھسھکان  پھیوەندی لھگھڵ یھکتری دەکھن لھ نزیکھوە ڕێگا خۆشکھرن بۆ گواستنھوەی ڤایرۆسھکھ  

   زیاتر لھوەی لھ شوێنھ دانھخراوەکانی تر. و گشتگیر بھشێوەیھکی خێراتر (کارمھندان و نیشتھجێبووان) 
 

لھ  %80بھڕێژەی  بھکارھێنانی تێکڕای   کھ) ئامۆژگاریاندا SAGEگروپی کارکردنی کاری سۆشیاڵی ( .6
لھ نیشتھجێبووان  لھھھر خانھیھکی سھرپھرشتی کھسانی بھسا�چوو پێویستھ بۆ    %90ستافھکان و ڕێژەی 

. ئھمھ بۆ دۆزێکی تاك لھ دژی ئھو  19-استن لھ دژی پھتای ڤایرۆسی کۆڤید دابینکردنی کھمترین ئاستی پار
م، وە بھ�م دەرکھوتنی جۆری  جۆرە گۆڕاوەی ئێستای ڤایرۆسھکھ. ئھم ڕێژانھ نزمتر دەبن لھ دۆزی دووە

گۆڕاوی نوێی ڤایرۆسھکھ ڕەنگھ ئاستھکان زیاد بکات، کھواتھ مھزندە کردنی کھمترین ئاستی بھکارھێنان  
 ت بگۆڕێت. دەکرێ

 
بۆ خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو مایھی   19-بھکارھێنانی کوتان لھ دژی ڤایرۆسی کۆڤید  .7

، بھشی کاری سۆشیاڵ، وە NHSسھرسوڕمان بوو وە سوپاس بۆ بھرپرسانی سھرتاسھری خزمھتگوزاری 
لھو کھسانھی مافی    %94.1، بھ النیکھم ڕێژەی 2021ی ئھپریلی  4ھھتا ڕێکھوتی حکومھتی خۆجێی. 

کوتانیان ھھیھ لھ گشت خانھکانی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو لھناو ئینگالند دۆزی یھکھمی کوتانھکھیان 
لھو کارمھندانھی مافی     %78.9، بھ النیکھم ڕێژەی 2021ی ئھپریلی   4وەرگرت. ھھتا ڕێکھوتی 

ھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو لھناو ئینگالند دۆزی یھکھمی کوتانھکھیان کوتانیان ھھیھ لھ گشت خانھکانی س
بھکارھێنانی کوتانھکھ ھھفتھ بھ ھھفتھ کھم دەبێتھوە بھ ھێواشی، وە کۆی  وەرگرت. لھو کاتھی تێکڕای 

ی فھرمانبھرانھ کھ جیاوازیھکی گھورە دەشارێتھوە لھسھر ئاستی خانھکانی   %78.9ژمارەکھ بھ ڕێژەی 
 2021ی ئھپریلی   8ی کھسانی بھ سا�چوو لھسھر ئاستی ھھرێمی و خۆجێی و تاکی. لھ ڕێکھوتی سھرپھرشت

بۆرۆیھکانی  32دایھ، لھوانھش گشت  %80فھرمانگھی خۆجێی کوتانی کارمھندیان لھ ژێر ڕێژەی  89ـھوە، 
 دایھ. %70فھرمانگھی خۆجێی ڕێژەی کوتانیان لھ ژێر  27. لھندەن

 
لھ ئھنجامی ئھمھ، تائێستاش ژمارەیھکی زۆر لھ خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو ئاستی پاراستنی   .8

) ئامۆژگاری درا بۆ کھم کردنھوەی مھترسی پھتای  SAGEگروپی ( پێویستیان بھدی نھھێناوە وەك لھالیھن 
داخڵکردنی داوایھکی نوێ لھپێناوی ئھوەی ژینگھ نھخۆشیھکھ. لھبھرئھوە، تائێستاش بیانووێکی بھھێز ھھیھ بۆ 

 .19-زۆر مھترسیدارەکان بھپێی توانا سھالمھت بێت لھ کاریگھری تێکدەرانھی پھتای ڤایرۆسی کۆڤید 

 ئھوەی حکومھت کردوویھتی بۆ ھاندانی زیادکردنی کوتان
 

مان 19-ئێمھ پالنی گھیاندنی کوتان لھ دژی ڤایرۆسی کۆڤید ، 2021ی فێبریوەری  13 ڕێکھوتیلھ  .9
ب�وکردەوە لھناو بھریتانیا، پرۆگرامێکی گرنگی کاری بھردەواممان دیاریکرد بۆ ھاندانی زیادکردنی کوتان،  

ی ئھو کھسانھی ڕەنگھ دوودڵی دەستگھیشتن و چارەسھری نیگھرانیھکان لھوانھش ڕێکارەکان بۆ باشترکردنی 
بکھن لھ وەرگرتنی کوتان. ئێمھ ھھروەھا بھرنامھیھکی کار پێشکھش دەکھین بۆ ھاوکاری کردنی زیادکردنی  

وە بھ دیاریکراوی ستافھکانی خانھی سھرپھرشتی کھسانی    کوتان لھنێوان ستافھکانی چاودێری سۆشیاڵ

https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccin
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccin
https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan
https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan


وە کارکردن لھگھڵ خاوەن بھرژەوەندیھکانی نیشتمانی و خۆجێی، لھوانھش بھڕێوەبھرانی خانھی  بھسا�چوو، 
 سھرپھرشتی.  

    
ئێمھ کارمان کردووە بۆ ئھوەی وابکھین ئھو کھسانھی لھناو خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو دەژین و  .10

انی سھرپھرشتیان کرد بۆ ڕاستھوخۆ سھردانی خانھک تیمھکانی کوتان –کاردەکھن دەستیان بگات بھ کوتان 
سھردانی  بھڕێوە دەبات بۆ  -ی ئینگالند کھمترین خشتھی چوار  NHSپێدانی ڤاکسین پێیان. خزمھتگوزاریی 

ھھر کھسێکی گھورەی خانھی سھرپھرشتی. بۆ ئھو کارمھندانھی لھوێ نھبوون لھکاتی سھردانی تیمی کوتان  
ی خزمھتگوزارییھکانی تری کوتان بھردەستن. ئێمھ ھھروەھا بۆ خانھی سھرپھرشتی، دەستگھیشتن بھ ڕێگا

ھھفتھ بۆ ئھوەی کارمھندانی چاودێری سۆشیاڵی  7خزمھتگوزاریی حیجزکردنی نیشتمانیمان کردەوە بۆ 
ی ئھپریل، کارمھندانی خانھی  1بھرەی پێشھوە بتوانن مھوعیدەکانی خۆیان حیجز بکھن. لھ ڕێکھوتی 

 ی خۆیان.  GPستھوخۆ ساز بکھن بھ ڕێگای پزیشکی گشتی سھرپھرشتی دەتوانن کوتان ڕا
 

بۆ ئھوەی ھھر پرسێك و نیگھرانیھك چارەسھر بکرێت لھناو خانھکانی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو (وە  .11
ھێزی کاری بھرفراوانی چاودێری سۆشیاڵ)، ئێمھ ھھڵساین بھ پێشکھش کردنی پرۆگرامێکی پھیوەندیکردنی 

 بھرفراوان. ئھمھ بریتیھ لھ:  

ەکان، ڤیدیۆکان، ب�وکراوەکان، وە پشکھکانی سۆشیاڵ کھرستھکانی پھیوەندیکردنی تھرخانکراو (پۆستھر •
میدیای کھ دەتوانرێت ھاوبھشی پێ بکرێت) ھاوبھشی پێکراوە لھ سھرتاسھری بھرنامھی سھرپھرشتی  

چاودێری سۆشیاڵی کھسانی گھورە وە بھڕێوەبھرایھتی تھندروستی و  خۆمان، ڕۆژنامھی ھھفتانھ، وە  
 اڵکھناڵھکانی کۆمھ�یھتی چاودێری سۆشی

ھھڵمھتێکی ڕێکالم کردنی بھ پارە بۆ بھ ئامانج گرتنی کارمھندانی چاودێری سۆشیاڵ لھگھڵ ڕێکالم کردنی   •
دیجیتاڵ بۆ بنیادنانی متمانھ بھ کوتانھکھ و ھاندانی حیجزکردنی مھوعید لھسھر خزمھتگوزاریی حیجزکردنی  

 نیشتمانی  
م، کھرستھکانی ڕێنمایی و پھیوەندیکردنھکان) کھ  کۆمھڵێك کھلوپھلی خاوەند بھرژەوەندیھکان (پرسیار و وە� •

 ھھفتانھ زیارییھکان نوێ دەکرێنھوە
ناردنی پھیامی پۆزەتیڤ بھ بھکارھێنانی کھسانی خاوەن پێگھ، بھرپرسان و کارمھندانی خانھی سھرپھرشتی   •

 بھخۆکردن و چارەسھری زانیاریھ ھھڵھکان کھ پێشتر کوتانیان بۆ کراوە بۆ بھھێزکردنی متمانھ 
کان کھ ئارەزووی خۆیان ناوەرۆکھکھ بھ زمانی جیاواز پوختھی دانیشتنھکان بێت لھگھڵ گروپھ ئایینیھ جیاوازە •

 دەربڕن لھ گرنگیدان بھ بھشداریکردن لھ ناوەرۆکی کوتانھکھ و وەك باڵوێز کار بکھن. 

بھردەوام دەبین لھ کارکردن لھگھڵ خاوەن بھرژەوەندیھکان بۆ دیاریکردنی ڕێکاری زیاتر لھسھر ئاستی   .12
خۆجێی و نیشتمانی بۆ زیادکردنی کوتان وەرگرتن. وەك بھشێك لھمھ، ئێمھ ئامانجمان ئھوەیھ ھاوکاری  

تن تێیاندا نزمھ، وەکو پێشکھش بکھین بۆ خانھکانی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو کھ ڕێژەی کوتان وەرگر
ناو کارمھندانی خانھی  ، تێكڕای کوتان وەرگرتن لھ2021ی ئھپریلی   4لھ ڕێکھوتی لھناو لھندەن 

، بھ بھراورد بھ ناوچھی باشووری ڕۆژئاوا  67.8%گھیشتھ ڕێژی  سھرپھرشتی کھ مافی کوتانیان ھھیھ
. ھھموو ئھمھ کاری خۆجێی تھواوی دەکات، لھالیھن خاوەنکارەکان، فھرمانگھکانی  %82.4ڕێژەی  گھیشتھ

 خۆجێی، تیمھکانی تھندروستی گشتی و کھسانی تر. 
لھگھڵ ئھم ھھو�نھش، ئاستی کوتان وەرگرتن لھناو کارمھندانی خانھی سھرپھرشتی بھڕێکوپێکی لھو ئاستھدا   .13

کھ پێویستھ بۆ کھم کردنھوەی مھترسی پھتای   SAGEنین کھ ئێمھ دەیزانین لھ ئامۆژگاریی گروپی 
بۆ کھم کردنھوەی مھترسی  ئھوە پێویستھ کھ پێکھوە ئێستا ھھموو ھھنگاوێكی پێویست بگرینھبھر  نھخۆشیھکھ.

وە ئھو  19- ب�وبوونھوەی ڤایرۆسھکھ بۆ ئھو کھسانھی زۆر لھ مھترسی تووشبوونن بھ ڤایرۆسی کۆڤید 
کھسانھی کھ سھرپھرشتیان دەکھن. ئێمھ دەبێ ئھو کھسانھ بپارێزین کھ لھناو خانھی سھرپھرشتی دەژین، وە 

یھکی کاریگھر ئھنجام دەدەن. کوتان ڕێگایھکی  ئێمھ دەبێ ھێزی کار بپارێزین کھ  ڕۆڵی خۆیان بھشێوە
. ئھوە ڕاستھ کھ حکومھت ئێستا  19-سھالمھتھ و کاریگھرە بۆ ڕێگریکردن لھ ب�وبوونھوەی ڤایرۆسی کۆڤید 

ھھوڵدەدات بۆ دڵنیابوون لھو کھسانھی ب�ویان دەکاتھوە لھناو خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھسا�چوو کھ 
 وو کھسێك بپارێزێت لھناو ئھم شوێنانھ. خۆیان کوتابێت بۆ ئھوەی ھھم

 نیازی سیاسھتھکھ 

https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/


ئێمھ پێشنیار دەکھین بۆ ھھموارکردنی ڕێسایھکان بۆ ئھوەی داوا بکرێت لھ دابینکھرانی خانھی سھرپھرشتی   .14
شان بھشانی    19-کھسانی بھ سا�چوو ئھو کارمھندانھ ب�و بکھنھوە کھ خۆیان کوتاوە دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

ڕێنماییھکانی حکومھت. ئھمھ ئھوانھ ناگرێتھوە کھ بھڵگھ پێشکھش بکھن کھ لێخۆشبوونیان ھھیھ بھ ھۆکاری  
. ئێمھ ھھروەھا نیازمان وایھ ڕێساکانی کارپێکردن ھھموار 19-پزیشکی لھ کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

ڕونکردنھوەی مھرجھکھ. ئێمھ  بکھینھوە سھبارەت بھ ڕێگریکردن و کۆنترۆڵکردنی نھخۆشیھکان بۆ 
ڕاوێژکاریی ئھم سیاسھتھ دەکھین و ئایا دەبێ درێژبکرێتھوە بۆ ئھوەی پسپۆڕانی تریشی تێدابێت کھ سھردانی  

گرنگی پێدانی کھسیی لھ نزیکھوە   NHSخانھی سھرپھرشتی دەکھن، بۆ نموونھ کارمھندانی خزمھتگوزاریی 
 ھرشتی دەژین.پێشکھش دەکھن بۆ ئھو کھسانھی لھ خانھی سھرپ

 
زۆر شوێنی تر ی چاودێری سۆشیاڵ و چاودێری تھندروستی ھھیھ، کھ تێیدا ئھو کھسانھ لھ زۆرترین    .15

دەبن لھو کاتھی سھرپھرشتی و چاودێری دەکرێن لھ شوێنھ  19-ڤایرۆسی کۆڤید مھترسی تووشبوون بھ 
ە دەھێڵینھوە لھسھر بنچینھی بھرەوام  داخراوەکانی ئاستی مھترسیان بھرزە. ئێمھ ئھم سیاسھتھ لھژێر پێداچوونھو

و ڕەچاوی ئھوە دەکھین کھ بھم نزیکانھ ئھوە پێویستھ ئھم سیاسھتھ فراوان بکرێت و درێژ بکرێتھوە بۆ 
 بھشھکانی تری چاودێری سۆشیاڵی کھسانی گھورە و بھشھکانی تھندروستی. 

 گۆڕانی یاسایی پێشنیارکراو
یاسای چاودێری سۆشیاڵ و  بھجێ کردنی ئھم سیاسھتھ بھ ڕێگای ھھموارکردن بۆ ئێمھ پالن دادەنێین بۆ جێ   .16

کھ مھرجھکھ   ئێمھ پێشنیار دەکھین .2014(چاالکیھ ڕێکخراوەکان) ڕێساکانی ساڵی  2008تھندروستی ساڵی 
ی ڕێساکان، ئھگھری زۆرە لھ ناو   3بخھینھ ناو ئھحکامێکی نوێ لھ ستانداردە بنچینھییھکان لھناو بھشی 

بێت (کھ پھیوەستھ بھ سھرپھرشتی و چارەسھری سھالمھت) وەك تھواوکھری بۆ ڕێسای   12ڕێسای 
12(2)(h)ھری سھالمھت، دابینکھرانی  ، کھ پێویستی بھوەیھ، وەك بھشێكی دابینکردنی سھرپھرشتی و چارەس

خزمھتگوزاری دەبێ ھھڵسھنگاندن بکھ بۆ مھترسی تووشبوون بھ نھخۆشیھکھ، و ڕێگریکردن لێی، و  
دۆزینھوە و کۆنترۆڵکردنی ب�وبوونھوەی نھخۆشیھکھ لھوانھش ئھوانھی پھیوەستن بھ چاودێریی تھندروستی.  

 ڕێسای کارپێکردن سھبارەت بھ ڕێگریکردن لھ تووشبوون بھ نھخۆشی و کۆنترۆڵکردنئێمھ ھھروەھا 
یداریش، کھ دەردەچێ لھالیھن وەزارەتی دەرەوە بھپێی بڕگھی  ھھموار دەکھینھوە وە ھھروەھا  ڕێنمایی پھیوەند 

وە کھ دابینکھرانی خزمھتگوزاریی دەبێ   2008ی یاسای چاودێری سۆشیاڵ و تھندروستی ساڵی  21
ی ڕێساکان. ڕەشنووسی 12پابھندبن پێوەی لھکاتی پابھندبوونیان بھ مھرجھکان بھپێی ڕێسای 

 Aپاشکوی ردن ب�وکرایھوە شان بھشانی ئھم ڕاوێژکارییھ (سھیری ھھموارکردنھکانی سھر ڕێساکانی کارپێک
 بکھ). 

بھھۆی گرنگی ئھم بابھتھ، ئێمھ نیازمان وایھ بھخێرایی یاسایھکھ بگۆڕین. ئھوە نیازی ئێستای ئێمھیھ    .17
سھبارەت بھ کارمھندان لھناو خانھی سھرپھرشتی کردن کھ داوابکرێت بۆ ئھوەی زانیاری دەربارەی  

 بھردەوام نوێ بکرێتھوە. ئھمھ لھژێر پێداچوونھوە دادەنرێت.  19-بارودۆخی کوتان دژی  ڤایرۆسی کۆڤید 

ئایاچۆن ھھست دەکھیت دەربارەی مھرجی پێشنیارکراو بۆ کارمھندان لھ خانھکانی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو بۆ 
 ؟19- ئھوەی خۆیان دەبێ بکوتن دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

 پشتگیریکھرە  •
 زۆر پشتگیریکھرە •
 گیریکھر نیھ نھ پشتگیریکھرە و نھ پشت •
 کھمێك پشتگیریکھر نیھ  •
 پشتگیریکھر نیھ  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

 .تکایھ وردەکاریی بدە بۆ پشتگیری کردنی وە�مھکھت

 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.gov.uk/government/publications/the-health-and-social-care-act-2008-code-of-practice-on-the-prevention-and-control-of-infections-and-related-guidance
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a


 خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو
بھجێ بکرێت بۆ ھھر خانھیھکی سھرپھرشتی کھ بھالنیکھم کھسێکی لھ سھرووی ڕێسا پێشنیارکراوەکان دەبێ جێ  .18

سا�ن لھخانھکھ دژی لھناو ئینگالند وە ھھروەھا تۆمارکراوە لھگھڵ کۆمسیۆنی کوالیتی سھرپھرشتی. ئھمھ   65تھمھنی 
 خانھی سھرپھرشتی.  10,000مھزندە دەکرێت بھ نزیکھی 

 

ئایا ھاوڕایت لھگھڵ بھکارھێنانی ئھم پێناسھیھ بۆ بڕیاردان لھسھر ئھوەی کام خانھی سھرپھرشتی ئھم ڕێسایھی لھسھر  
 بھجێ دەکرێت؟جێ

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

 ئایا چ نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی ئھم پێناسھیھ؟

پێشنیارەکھ بۆ سنووردانانی ئھم سیاسھتھ بۆ خانھی سھرپھرشتی کھسانی  ئایا ھیچ نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی پڕۆژە 
 بھ سا�چوو؟

 

بھجێ بکرێت لھ  ماقوڵھ جێ  گونجاو وئامۆژگاریدا کھ ئھوە مھرجێکی  SAGEگروپی کاری چاودێری سۆشیاڵی  .19
. خانھی سھرپھرشتی  خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو وەك شوێنێك کھ تێیدا مھرجی کوتان ڕەنگھ گونجاو بێت

یھ، لھگھڵ نھخۆشی ھاوبھشی ساڵی 80کھسانی بھ سا�چوو نیشتھجێبووانی تێدایھ کھ تھمھنیان لھ ناوەڕاستی زیاتری  
زۆریان ھھیھ. ڕەنگھ ھھندێك لھو کھسانھی لھوێ دەژین خھڵھفاون و کێشھی دەماری و ڕەفتارییان ھھبێت کھ توانایان  

ماییھکانی نھھێشتنی نھخۆشیھکھ. لھو شوێنھ داخراوانھ، ڕەنگھ کارمھندان سھرپھرشتی  الواز دەکات لھ پھیڕەوکردنی ڕێن
پێشکھش بکھن بۆ زۆر لھ نیشتھجێبووان پھیوەندیی زۆریان لھگھڵیان ھھبێت، لھگھڵ چھندین نیشتھجێبوو وە لھگھڵ 

-کاریگھری ڤایرۆسی کۆڤید کارمھندانی تر. ئھم ئاستی کارکردن و ھھڵسوکھوت کردنھ ڕەنگھ ببێتھ ھۆی گواستنھوەی 
(وە نھخۆشیھ درمھکانی تر) لھگھڵ ئاکامی توند و خراپ بۆ ھھندێك کھس. مھزندەکردنھکانی ئێستا بۆ ڕێژەی   19

نزیکھی دوو ئھوەندەی ئھو کھسانھی ھھمان تھمھن دەبێت کھ لھ دەرەوەی  – %20کھیسھکانی مردن نزیکھی ڕێژەی 
 شوێنھکانی خانھی سھرپھرشتین. کوتان وا پێشبینی دەکرێت کھ بھشێوەیھکی بھرچاو ئاکامھ خراپھکان سووك دەکات. 

 

ھرپھرشتی کھسانی  ئایا ھیچ نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی پڕۆژە پێشنیارەکھ بۆ سنووردانانی ئھم سیاسھتھ بۆ خانھی س
 بھ سا�چوو؟

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •

 تکایھ وە�مھکھت ڕون بکھوە. 

 

 ئھو کھسانھی پێویستیان بھ کوتانھ



ئھوە نیازی ئێمھیھ کھ مھرجی کوتان دەبێ لھسھر گشت ستافھکانی ب�وکراونھتھوە لھناو خانھی سھرپھرشتی   .20
ساڵی بکھن. ئھمھ دڵنیایی دەدات کھ  65بھجێ بکرێت وە بھالنیکھم ھاوکاری کھسێکی بھسا�چووی سھروو تھمھنی جێ

خانھی سھرپھرشتی دەژین وە پارێزگاری دەکات لھ  ئھنجامدانی کوتان کارمھندان و ئھو کھسانھ دەپارێزێت کھ لھناو 
دژی مھترسی ب�بوونھوەی نھخۆشی لھناو خانھی سھرپھرشتی. ئھمھ شان بھ شانی ئامۆژگاری لھ گروپی چاودێری  

 .SAGEسۆشیاڵی 

ئھمھ گشت ئھو کارمھندانھ دەگرێتھوە کھ ڕاستھوخۆ لھالیھن خانھی سھرپھرشتی دامھزراون یان لھالیھن   .21
کھری خزمھتگوزاریی خانھی سھرپھرشتی (بھشێوەی فولتایم یان پارتایم)، وە ئھوانھی لھالیھن ئاژانسێکھوە دابین

دامھزراون وە دابھشکراون لھالیھن خانھی سھرپھرشتیھکھ، وە خۆبھخشھکانی دابھشکراون لھناو خانھی  
ھن وە ئھوانھی لھناو خانھی  سھرپھرشتیھکھ. وە ئھو کھسانھ دەگرێتھوە کھ سھرپھرشتی ڕاستھوخۆ پێشکھش دەک

سھرپھرشتی کاردەکھن وە بھ ڕۆڵی تر ھھڵدەستن، وەکو کارمھندانی پاککردنھوە و ستافھکانی مھتبھخ. وە ئھوە دەگونجێ 
 لھناو خانھی سھرپھرشتی.  19-لھگھڵ ڕێبازی ئێمھ بۆ پشکنینی ڤایرۆسی کۆڤید 

ڕەچاوکردنی زیاتر پێویستھ دەربارەی ئھوەی ئایا ئێمھ مھرجھکان فراوانتر دەکھین بۆ ئھوەی ئھو کھسانھ بگرێتھوە   .22
کھ دێن بۆ ناو خانھی سھرپھرشتیھکھ بۆ پێشکھش کردنی خزمھتگوزاریی پسپۆڕی، یان سھرپھرشتی تر و ھاوکاری.  

ئھو پسپۆڕانھ بگرێتھوە کھ سھردانی دەکھن، بھتایبھتیش  دەتوانرێت بووترێت کھ ئھم سیاسھتھ دەبێ درێژ بکرێتھوە و 
ئھوانھی گرنگیدانی کھسیی کھ نزیکھوە پێشکھش دەکھن، وەکو کارمھندانی تھندروستی و سھرپھرشتی. دەتوانرێت  

ھھروەھا سھرتاشھکان یان بھرپرسانی ئایینی میوانیش بگرێتھوە. ئێمھ ھھروەھا بھوردی بیردەکھینھوە لھ بارودۆخی 
ئھو ھاوڕێ یان خێزانھی کھ ڕێكکھوتوون لھگھڵ خانھی سھرپھرشتیھکھ کھ   –کھش کھرانی سھرپھرشتی پێویست' 'پێش

بھ بھردەوامی سھردانی دەکھن و سھرپھرشتی کھسیی پێشکھش دەکھن. ئێمھ تێگھیشتنمان ھھیھ کھ ڕەچاوکردنی 
ن لھ یێشوازی لھ بۆچوونھکانت دەکھسھرەکی ھھیھ بۆ کۆمھڵێك کھس کھ ڕەنگھ بێن بۆ خانھی سھرپھرشتیھکھ وە پ

 پرسیارەکانی ڕاوێژکاری خوارەوە.

 

ئێمھ نیازمان نیھ ئھم سیاسھتھ فراوان بکھین و بۆ ئھوەی ئھو ھاوڕێ و ئھندامانھی خێزان بگرێتھوە کھ سھردانی  .23
تھنھا پێشکھش کھرانی سھرپھرشتی پێویست نھبێت کھ ئێمھ بھ   –ئھو کھسانھ دەکھن لھناو خانھی سھرپھرشتی دەژین 

ئامۆژگاریدا کھ  SAGEیھ. کروپی کارکردنی چاودێری سۆشیاڵی وردی ڕەچاوی دەکھین کھ باشترین ڕێباز چی 
ھاوسھنگیھك ھھیھ دەبێ بھدی بێت لھنێوان مھترسی کھسێکی خۆشھویست کھ سھردانی دەکات و ڤایرۆسھکھ  

مبھر سوودەکانی خۆشگوزەرانی بۆ ئھوانھی لھناو خانھی سھرپھرشتی دەژین. ئێمھ بێگومان ھانی  دەگوازێتھوە، بھرا
ھاوڕێیان و ئھندامانی خێزان دەدەین کھ سھردانی خانھی سھرپھرشتی دەکھن بھ زووترین کات خۆیان بکوتن ئھگھر  

، پێمان وانیھ مھرجھکھ  پھیڕەوی ئامۆژگاریی ناو ڕێنماییھکھمان بکھندەتوانن ھھرچھندە، چھند میوانھکان بھ وردی  
 فراوان بکرێت بۆ خێزانھ میوانھکان. ئێمھ پێشوازی لھ بۆچوونھکانت دەکھین لھ پرسیارەکانی ڕاوێژکاری خوارەوە.

 

کھن یان سھردانی خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھسا�چوو دەکھن دەبێ مھودای سیاستھکھ  کام لھو کھسانھی کاردە
 بیانگرێتھوە؟

 

 تھنھا ستافھکانی بھ پارە کاردەکھن ب�وکراونھتھوە لھناو خانھی سھرپھرشتی  •
o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

باڵھخانھیھکی جیا لھ خانھی  ستافھکان کاردەکھن بۆ دابینکھری خانھی سھرپھرشتی کھ کاردەکھن لھ  •
سھرپھرشتی بھ�م ڕەنگھ ھھندێك جار سھردانی خانھی سھرپھرشتی بکھن (بۆ نموونھ ساتھفھکانی لھ  

 ئۆفیسێکی دەرەوەی شوێنھکھ  کاردەکھن)
o بھڵێ 
o  نھخێر 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus


o  ھیچ بیروڕا نیھ 
ھسیی لھ  پسپۆڕانی تھندروستی بھ بھردەوامی سھردانی خانھی سھرپھرشتیھکھ دەکھن و گرنگی پێدانی ک •

 نزیکھوە پێشکھش دەکھن بۆ ئھو کھسانھی لھناو خانھی سھرپھرشتیھکھ دەژین
o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

پسپۆڕانی تر گرنگی پێدانی کھسیی لھ نزیکھوە پێشکھش دەکھن بۆ ئھو کھسانھی لھناو خانھی سھرپھرشتیھکھ  •
 دەژین، بۆ نموونھ، سھرتاشھکان

o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

سپۆڕان کھ دێنھ ناو خانھیھکی سھرپھرشتی بھبێ گوێدانھ ڕٶلی ئھو کھسانھ، بۆ نموونھ، کارەباچی،  گشت پ •
 بۆڕیچی، پسپۆڕی چارەسھر بھ ھونھر، پسپۆڕی چارەسھر بھ میوزیك

o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

بھردەوامی سھردانی دەکھن و ھاوڕێیان و ئھندامانی خێزان دیاریکراون وەك 'سھرپھرشتکاری پێویست' کھ بھ  •
 گرنگی پێدانی کھسیی لھ نزیکھوە پێشکھش دەکھن

o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

 ھھموو ھاوڕێیان و خێزان کھ ڕەنگھ سھردان بکھن •
o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

 خۆبھخشان •
o بھڵێ 
o  نھخێر 
o  ھیچ بیروڕا نیھ 

 ھی تر (تکایھ دیاری بکھ)  •

 

 (ھھ�وێردن)لێخۆشبوونھکان 
گونجاو نیھ بۆیان.   19-ئھوەیھ کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید   ژمارەیھکی کھم لھ خھڵك ھھیھ کھ ئامۆژگاری پزیشکی  .24

ئێمھ تھئکید دەکھینھوە کھ ڕێساکان ڕێگا بھ لێخۆشبوونھکان دەدەن لھسھر بنھمای پزیشکی. ڕەشنووسی ڕێساکان 
: کتێبی  19-کۆڤید دەنووسرێن شان بھ شانی کتێبی سھوز سھبارەت بھ کوتان و بھرگری لھش دژی نھخۆشیھ درمھکان (

) کھ باسی ئامۆژگاری پزیشکی دەکات.  JCVIوە لیژنھی ھاوبھشی کوتان و بھرگری لھش ( )14aسھوز، بھشی 
کھسانێك لێخۆشبوونیان دەبێ لھ مھرجھکھ ئھگھر ئھوان ھھستیاری واتا حھساسیھت یان بارودۆخێکیان ھھبێت کھ لھ  

وەك ھۆکارێك بۆ ئھوەی کوتانێکیان پێنھدرێت، بۆ نموونھ ) 16، الپھڕەی  14aسھوز نووسراوە (بھشی  کتێبی 
).  PEGکاردانھوەی حھساسیھتی پێشوەخت بۆ پێکھاتھیھکی ناو کوتانھکھ، لھوانھش مادەی پۆلی ئھتیلین گالیکۆل (

 JCVIھھندێك کھس حھساسیھت یان بارودۆخێکیان ھھیھ کھ کتێبی سھوز و لیژنھی ھاوبھشی کوتان و بھرگری لھش  
ئامۆژگاری دەدات بۆ ئھوەی داوای ئامۆژگاریی پزیشکی بکھیت، پێش ئھوەی ڤاکسینھکھ وەربگریت، دەبێ داوای 

لھسھر   دەبێ لێخۆشبوونی ھھبێت لھ کوتان.  بیروڕای پسپۆڕێکی پزیشکی وەربگیرێت سھبارەت بھوەی ئایا کھسھکھ
ھھردوو ئاستی نیشتمانی و نێودەوڵھتی ھیچ ئاماژەیھکی سھالمھتی دیاری نھکراوە سھبارەت بھ کوتانی ئافرەتانی سکپڕ.  

لیژنھی ھاوبھشی کوتان و بھرگری لھش جیڤ بھردەوامھ لھ پێداچوونھوەی داتاکان سھبارەت بھ مھترسیھکان و 
ن بۆ ئافرەتانی کھ بھبێ کێشھی گھورەی شاراوەی تھندروستین. ھھر کھ بھڵگھکان بھردەست بوون، سوودەکانی کوتا

 پێداچوونھوەیان بۆ دەکرێت و لھکاتی پێویست ئامۆژگاری پێشکھش دەکرێت. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a


 

حکومھت توێژینھوە دەکات لھسھر ڕێگای کھمتر بارگرانی بۆ ئھوەی خھڵك جێگیری بکات بۆ خاوەنکارەکان کھ   .25
 ن لێخۆشبوونیان ھھیھ لھ کوتان وەرگرتن لھبھر ھۆکاری پزیشکی. ئھوا

ئھم سیاسھتھ پێداچوونھوەی بۆ دەکرێت ئھگھر بھربھستی گھورە ھھبوو ڕێگری بکات لھو کارمھندانھی مافی   .26
یان  کوتان وەرگرتنیان ھھیھ لھ کاتی خۆی بھشێوەیھك دەستیان پێی بگات، وەکو بھھۆی کێشھکانی دابینکردنی ڤاکسین 

گۆڕانھکان لھ ڕێنمایی کلینیکی نیشتمانی. بۆ نموونھ ئھمھ مانای ئھوەیھ کھ ئھگھر کێشھکانی دابینکردنی ڤاکسین 
ئھستھمی بکات بۆ ئھندامێکی ستافھکان بۆ دەستگھیشتنی بھ کوتانھکھ لھ دوورییھکی گونجاوی ھاتوچۆ کردن، ئھوا 

 ردنی ڤاکسینھ چارەسھر دەکرێت.مھرجھکھ ئھو کارمھندە ناگرێتھوە تاکو کێشھی دابینک

دەکات، کھ ئھوە دیاری دەکات وەك ھۆشداریدانێك، وا بھباش  JCVIئامۆژگاری لیژنھی حکومھت پھیڕەوی  .27
سا�نی بھبێ حاڵھتی شاراوەن دەبێ جێگرەوەیھکی ڤاکسینی   30دەزانرێت بۆ کھسانی خوار تھمھنی 

 بدرێت پێیان کاتێك بھردەست بێت.  Oxford/AstraZenecaئۆکسفۆرد/ئھسترازینیکا  

 

 کھ ئھو گروپانھی خھڵك کھ لێخۆشبوونیان ھھبێت لھم مھرجھ؟  ئایا ھاوڕایت یان ھاوڕا نیت لھسھر ئھوەی

 بھ توندی ھاوڕام •
 مھیلھو ھاوڕام •
 نھ ھاوڕام و نھ ھاوڕانیم •
 مھیلھو ھاوڕانیم •
 بھ توندی ھاوڕانیم  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

 ئایا کێی تر دەبێ لێخۆشبوونیان ھھبێت لھم مھرجھ؟

 

 بھجێ کردنجێ
سھرپھرشتی لھ کۆتاییدا بھرپرسیارن لھ سھالمھتی ئھو کھسانھی لھژێر سھرپھرشتی و بھڕێوەبھرانی خانھی  .28

چاودێری ئھوان دەژین. بھپێی گۆڕانی پێشنیارکراو لھ ڕێساکان، لھبھرئھوە بھرپرسیارێتی ئھوان دەبێت بۆ ئھوەی 
ش دەکرێن لھناو خانھی  لێکۆڵینھوە لھ  بھڵگھکان بکھن لھسھر ئھوەی کھ ئھو کارمھندانھی ب�و دەکرێنھوە دابھ

سھرپھرشتی دەبێ کوتانیان وەرگرتبێت، یان لێخۆشبونیان ھھبێت لھ کوتان. ئھمھ مانای ئھویھ کھ کارمھندان پێویستھ 
 بھڵگھ پێشکھش بکھن بۆ بھڕێوەبھرەکھ کھ ئھوان کوتانیان وەرگرتووە.

حکومھت بھ وردی بیردەکاتھوە لھ باشترین ڕێگا بۆ خھڵك بۆ ئھوەی بیسھلمێنن بۆ خاوەنکارەکانیان کھ کوتانیان   .29
وەرگرتووە. ئھمھ ڕەنگھ بریتی بێت لھ بۆ نموونھ پێشاندانی باری ڤاکسین کردن لھسھر بھرنامھی تھلھفۆنی مۆبایلھکھیان 

mobile phone app. 

ەبھرانی خانھی سھرپھرشتی چونکھ دەمانھوێت تێبگھین چۆن بھڕێوەبھرانی خانھی  بھڕێو تایبھتھ بھئھم پرسیارە 
 سھرپھرشتی وە�می ئھو کارمھندانھ دەدەنھوە کھ کوتانیان وەرنھگرتووە.

 کارمھندەکانتان پێویستھ بتوانن پێشانی بدەن کھ ئھوان کوتانیان وەرگرتووە. ئایا چۆنت پێ باشھ ئھوان ئھوە بکھن؟

 

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021


 ایلبھرنامھی مۆب •
 دانپێدانانی خۆیی بھ نووسین •
 دانپێدانانی زارەکی  •
 نازانم  •
 ھی تر (تکایھ دیاری بکھ)  •
 پھیوەست نیھ •

ئھم پرسیارە تایبھتھ بھ ستافھکانی ناو خانھی سھرپھرشتی ھھروەك ئھوان تھرکیز دەکھن لھسھر الیھنھ کرداریھکانی  
 سھلماندنی باری ڤاکسین وەرگرتن.

 پێشانی بدەیت کھ کوتانت ڤاکسینت وەرگرتووە. ئایا چۆنت پێ باشھ ئھوان ئھوە بکھن؟تۆ پێویستھ بتوانیت 

 بھرنامھی مۆبایل •
 دانپێدانانی خۆیی بھ نووسین •
 دانپێدانانی زارەکی  •
 نازانم  •
 ھی تر (تکایھ دیاری بکھ)  •
 پھیوەست نیھ •

روەك ئھوان تھرکیز دەکھن ھھ NHSئھم پرسیارانھ تایبھتن بھ فھرمانگھ خۆجێیھکان و ھاوبھشھکانی خزمھتگوزاریی 
 لھسھر توانایان لھ ڕێگاپێدانی خزمھتگوزارییھکان.

ئایا ھیچ نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی کاریگھری مھرجھ پێشنیارکراوەکھ لھسھر توانایان لھ ڕێگاپێدانی  
 ان؟خزمھتگوزارییھک

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

ئایا چ نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی کاریگھری مھرجھ پێشنیارکراوەکھ لھسھر توانایان لھ ڕێگاپێدانی 
 خزمھتگوزارییھکان؟

حکومھت بیر لھوە دەکاتھوە ماوەی ڕێگاپێدان چھند بێت بۆ کارمھندانی نوێ و ئێستای ناو خانھی سھرپھرشتی   .30
 ئھوەی داوایان لێ بکرێت بۆ کوتان واتا ڤاکسین کردن. پێش 

ئھوە پێشبینی کردنی ئێمھیھ کھ بھڕێوەبھرانی خانھی سھرپھرشتی تۆماری کوتان واتا ڤاکسین کردن دەپارێزن وەك  .31
 بھشێکی دامھزراندنی کارمھندان وتۆمارەکانی تھندورستی پیشھیی. 

 

 بھجێ کردن لھناو خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھسا�چوو؟ەکان بۆ جێ ئایا ئھم سیاسھتھ چھند ئاسانھ بۆ بھڕێوەبھر

 زۆر ئاسانھ  •
 کھمێك ئاسانھ  •
 نھ ئاسانھ و نھ زەحمھتھ •
 کھمێك زەحمھتھ  •
 زۆر زەحمھتھ  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •



 تکایھ وردەکارییھکان دیاری بکھ بۆ پشتگیری وە�مھکھت. 

 

 ڕۆڵی کۆمسیۆنی کوالیتی سھرپھرشتی
ئھوە نیازی ئێمھیھ کھ ئھم مھرجھ بھشێك پێك دەھێنێت لھ ستانداردەکانی بنچینھیی (دیاریکراوە لھ یاسای چاودێری   .32

) وە چاودێری دەکرێت و 2014(چاالکیھ ڕێکخراوەکان) ڕێساکانی ساڵی   2008سۆشیاڵ و تھندروستی ساڵی 
). لھسھر ھھر خانھیھکی  CQCسھرپھرشتی (بھجێ دەکرێت لھ کھیسھ گونجاوەکان، لھالیھن کۆمسیۆنی کوالیتی جێ

ساڵی بێت و لھوێ دەژی. تێکڕای کوتانھ  65بھجێ دەکرێت کھ ھھر کھسێك لھ سھرووی تھمھنی سھرپھرشتی جێ
بیری لێدەکاتھوە لھ دیاریکردنی ئھو  CQCتۆمارکراوەکان دەبێ بھشێك بێت لھ کۆمھڵێك زانیاری کھ کۆمسیۆنی 

 کرێت. شوێنانھی دەبێ پشکنینیان بۆ ب

لھکاتی تۆمارکردن و کاتێك پشکنین دەکرێت، بھڕێوەبھرانی خانھی سھرپھرشتی دەبێ بھڵگھ بدەن کھ کارمھندانیان  .33
 .MHRAی پھسندکراو لھالیھن ئاژانسی  19-کوتانیان بۆ کراوە بھ ڤاکسینی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

ڕێبازێكی گونجاو تایبھت بھ مھمھترسیھکان دەگرێتھبھر   CQCلھ حاڵھتی پابھند نھبوون بھ یاساکان، کۆمسیۆنی  .34
بھجێ  بھجێ کردن، وە سھیرکردنی گشت بھڵگھکانی دیارکراون و ئایا تاقیکردنھوەی بھرژەوەندی گشتی جێ بۆ جێ 

بھجێ کردنی مھدەنی ھھیھ وە لھ �تی جێدەسھ CQCبھجێ کردن. کۆمسیۆنی کراوە یان نا، بھپێی سیاسھتی جێ
بھجێ کردنی تاوانبارکردن لھ تاوانبارکردنی دابینکھری خزمھتگوزاری یان مھترسی ترین حالھتھکان، وە جێ

 .بھڕێوەبھری تۆمارکراو ڕەنگھ کارێکی گونجاو بێت 

بریتیھ لھ دەرکردنی: ئاگادارینامھیھکی   CQCبھجێ کردنی مھدەنی بھردەست بۆ کۆمسیۆنی بژاردەکانی جێ  .35
ھۆشداریدان، دەرکردنی ئاگادارینامھیھکی پێشنیار/بڕیار بۆ ھھڵپھساردنی، و گۆڕینی یان ڕەتکردنھوەی مھرجی  

یان ڕەتکردنھوەی مھرجی تۆمارکردن، کھ  تۆمارکردن، دەرکردنی ئاگادارینامھیكی پێشنیار/بڕیار بۆ ھھڵپھساردن 
ڕەنگھ مھترسی ھھبێت بۆ سھر ژیان، و تھندروستی یان خۆشگوزەرانیی کھسێك وە دەرکردنی ئاگادارینامھیھکی بھ  
 پھلھی بڕیاری ھھڵپھساردن یان گۆڕینی مھرجی تۆمارکردن کاتێك مھترسی زیان پێگھیشتن ھھبێت بۆ سھر کھسێك.

ھپێنێ بھسھر دابینکھرانی سھرپھرشتی و بھڕێوەبھرانی تۆمارکراو بۆ پێشکھش کردنی  مھرجێك دەس 12ڕێسای  .36
سھرپھرشتی و چارەسھری سھالمھت. ئھمھ بریتیھ لھ مھرجێك بۆ دابینکھرانی سھرپھرشتی و بھڕێوەبھرانی تۆمارکراو 

خۆشیھکھ، لھوانھش بۆ ھھڵسھنگاندنی مھترسی، وە ڕێگریکردن، و پشکنین و کۆنترۆڵکردنی " ب�وبوونھوەی نھ
  21ی وەزارەتی دەوڵھت بھپێی بڕگھی  IPCئھوانھی پھیوەستن بھ چاودێری تھندروستی" ئھمھ تھواو کراوە بو کۆدی 

دەبێتھ ھۆی زیان پێگھیشتنێك کھ   12. کھ پێشێلکردنی ڕێسای  2008ی یاسای چاودێری سۆشیاڵ و تھندروتی ساڵی  
ھێنھری خزمھتگوزارییھکھ کھ دەتوانرێت خۆی  سیھکی گھورە بۆ بھکار دەتوانرێت خۆتی لێ بھ دوور بگریت یان مھتر 

بھدوور بگرێت لێی. وە دابینکھری سھرپھرشتی یان بھڕێوەبھری تۆمارکراو ڕەنگھ تاوانبار بێت بھ ئھنجامدانی تاوانی  
انی  بھجێ کردنی ڕێکارەکبیرلھوە دەکاتھوە گرتنھبھری ڕێکارەکانی جێ  CQCسھرپێچی کردن، وە کۆمسیۆنی 

پاوەند، سھبارەت بھو    4,000پاوەند یان  2,000تاوانکاری. بھ ئاگادارینامھیھکی سزای پارەی جێگریکراو بھبڕی 
 تاوانھی دابینکھری سھرپھرشتی یان بھڕێوەبھری تۆمارکراو ئھنجامیان داوە یھك بھدوای یھك.

 کاریگھری و کاردانھوەی سیاسھتھکھ 
 

) ئاماژە دەدات بھوەی کھ کوتان واتا ڤاکسین PSEDیھکسانیی کھرتی گشتی ( شیکردنھوەی سھرەتایی ئھرکی  .37
کردن مھرجێکی ب�وکردنھوەی کارمھندان بێت لھناو خانھی سھرپھرشتی کھسانی بھ سا�چوو وە ڕەنگھ کاریگھری  

کھ ڕێژەی   گھورەی ھھبێت لھسھر گروپھ دیاریکراوەکان. بھتایبھتیش، کارمھندانی چاودێری سۆشیاڵی کھسانی گھورە
زۆری ئافرەت و کھسانی پێست ڕەش و ئاسیایی و کھمھ نھتھوایھتیھکانی تێدایھ. ھھندێك بھڵگھ ھھن ئاماژە دەدەن بھوەی 

کھ ئھم گروپانھ ڕەنگھ زۆرتر دوودڵ بن سھبارەت بھ کوتان واتا ڤاکسین کردن بھشێوەیھکی گشتی و کوتان دژی  
کوتانھکھ تازەیھ. تائێستاش پرۆگرامێکی گھورەی کارکردن ھھیھ بۆ   بھ دیاریکراوی لھبھرئھوەی 19- ڤایرۆسی کۆڤید 



چارەسھری ئھم نیگھرانیانھ وەك بھشێکی کاری بھردەوام بۆ بۆ ھاوکاری کردنی ڕێژەی کوتان بھدیاریکراوی لھناو 
تنی دەتوانین کارمھندانی چاودێری سۆشیاڵی کھسانی گھورە و دانیشتوانی فراوانتر. ئێمھ زۆر گرنگی دەدەین بھ تێگھیش 

چ شتێك  زیاتر بکھین بۆ زامن کردنی ئھوەی ئھم گروپانھ و ھی تر کاریان تێنھکرێت بھشێویھکی جیاواز بھم سیاسھتھ  
یھ وە چۆن دەتوانن چارەسھری ئھوە بکھین بھ بھدیھێنانی خواستھکانمان بۆ پاراستنی گشت ئھو کارمھندانھی  نوێ

 ۆ شوێنھکانی خانھی سھرپھرشتی. ب�وکراونھتھوە و دەستکھوتنی ھاوکاری ب

ئایا گروپی دیاریکراوی خھڵك ھھن، وەکو ئھوانھی خاسیھتی پارێزراویان ھھیھ، وە ئھوانھی بھشێوەیھکی تایبھت سوود 
 لھم سیاسھتھ دەبینن؟

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

 ؟وە بۆچی  تێبکرێت  کاریان ئایا کام گروپی تایبھت ڕەنگھ بھشێویھکی ئھرێنی و پۆزتیڤ 

ئایا گروپی تایبھتی خھڵك ھھن، وەکو ئھوانھی خاسیھتی پارێزراویان ھھیھ، کھ بھدیاریکراوی بھشێوەیھکی نھرێنی واتا  
 یھ؟نێگھتیڤ کاریان تێبکرێت بھم سیاسھتھ نوێ 

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

 واتا نێگھتیڤ کاریان تێبکرێت وە بۆچی؟کام گروپی تایبھتی خھڵك ھھن کھ ڕەنگھ بھشێوەیھکی نھرێنی 

 ئایا ئێمھ چی دەکھین بۆ دڵنیابوونھوە لھوەی ئھوان بھشێوەیھکی نھرێنی واتا نێگھتیڤ کاریان تێنھکرێت؟ 

ئێمھ نیازمان وایھ کھ ھھڵسھنگاندنی یھکسانی کھرتی گشتی ب�وبکھینھوە وەك بھشێکی وە�مدانھوە بۆ ئھم  .38
بھدواداچوون بکھین بۆ کاریگھری ئھم سیاسھتھ بھسھر زیادکردنی کوتان، لھ حاڵھتی ڕاوێژکارییھ وە بھ وردی 

 بھجێ کردنی. جێ

پارێزگاریکردن لھ کارمھندانی لێھاتوو و بھ بھزەیی و گرنگی پێدەر، وە پارێزگاری کردن لھ ھێزی کار وە ئھو  .39
چاودێری سۆشیاڵی کھسانی گھورە ببێتھ بژاردەیھکی کھسانھی گرنگی بھ سھالمھتی دەدەن، وە وادەکھن کارکردن لھناو 

پیشھی سھرنج ڕاکێش و ئھوە لھ نیازی سھرەکی ئھم سیاسھتھیھ. ئێمھ تھقدیری ئھو خۆبھخت کردنانھ دەکھین کھ ئھنجام  
دران بۆ ڕووبھڕوو بوونھوەی ئھم پھتای نھخۆشیھیھ لھالیھن ئھو کھسانھی لھناو خانھی سھرپھرشتی کاردەکھن لھساڵی 

ابوردوو. ئێمھ لھو باوەڕەداین کھ پێشکھش کردنی ئھم سیاسھتھ ڕەنگدانھوەی پێویستی ھھنگاوی خێرایھ وە بھمھبھستی  ڕ
خۆبھدوورگرتن لھ مھترسیھکانی ب�وبوونھوەی نھخۆشی لھ داھاتوو لھناو خانھی سھرپھرشتی کھ دەتوانرێت خۆبھدوور 

ینکھرانی خزمھتگوزاریی خانھی سھرپھرشتی و ئھندامانی  بگیرێت. ئێمھ بھردەوام دەبین لھ ھاوکاری کردنی داب
وە بنیادنانی بھرەوپێش چوون کھ پێشتر کراون. ئھمھ    19-ستافھکان بۆ دەستگھیشتن بھ کوتان دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

 لھ کھسێکی متمانھ پێکراو بۆ ئھوانھی  کھ ھھر نیگھرانیھکیان ھھبێت دەربارەی کوتان و 1بۆ   1بریتیھ لھ ھاوکاریی 
، کھ دەستگھیشتن بھ کوتان   NHSبھردەوام دەبن بۆ دڵنیابوون، بھڕێگای پرۆگرامی کوتانی تایبھت بھ خزمھتگوزاری 

 چھند بتوانرێت ئاسانھ بھشێویھکی بھردەوام.

ئھوە زانراوە کھ ھھندێك کھس کوتان واتا ڤاکسین وەرناگرن، ھھتا ئھگھر کوتان لھ ڕووی پزیشکیھوە سھالمھتیش   .40
ان لھم بارودۆخانھ، لھم بارودۆخانھئھوان ھیچی تر ناتوانن ب�و بکرێنھوە لھ ژینگھی ناو خانھی سھرپھرشتی  بێت بۆی

وە پێویستھ دابینکھرانی سھرپھرشتی لھ خانھی سھرپھرشتی چارەسھری ئھوە بکھن بھ ڕێگایھك نھبێتھ ھۆی تێکچوونی 
سیارێك دەکھین لھم ڕاوێژکارییھ سھبارەت بھ ئھگھری  دابینکردنی سھرپھرشتیی سھالمھت و و کوالیتی بھرز. ئێمھ پر

کاریگھری لھسھر ئاستی دامھزراندنی کارمھند، ئھگھر کارمھندانی خانھی سھرپھرشتی کارەکھیان بھجێ بھێڵن واز 



بێنن لھجیاتی ئھوەی خۆیان بکوتن و ڤاکسین وەربگرن. وە ڕنگھ ئھمھ کێشھیھکی تایبھت بێت لھ ھھندێك ناوچھی  
 ڕێژەی کوتانھکھ نزمترە. خۆجێی کھ 

ئھم پرسیارانھبھ دیاریکراوی بۆ بھڕێوەبھرانی خانھی سھرپھرشتیھ چونکھ ئێمھ دەمانھوێت تێبگھین چۆن بھڕێوەبھرانی 
 خانھی سھرپھرشتی وە�می ستافھکانیان دەدەنھوە کھ نھکوتراون واتا ڤاکسینیان وەرنھگرتوە.

یتھوە بۆ ئھم مھرجھ، بھ بیرکردنھوە لھو ستافھی کھ خۆی نھکوتاوە واتا ئایا تۆ چۆن مھزندە دەکھیت کھ دەبێ وە�م بدە
 ڤاکسینی وەرنھگرتووە؟ 

 

 دیسانھوە ب�وکردنھوەی ستافھکانی کوتان واتا ڤاکسینیان وەرنھگرتووە •
 ڕاگرتنی کارکردنی ستافھکان ڤاکسینیان وەر نھگرتووە •
 ھی تر (تکایھ دیاری بکھ)  •
 پھیوەست نیھ •

نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی کاریگھری سیاسھتھ لھسھر توانای خانھکانی سھرپھرشتی کھسانی بھسا�چوو بۆ ئایا ھیچ  
 پارێزگاری کردن لھ خزمھتگوزارییھکی سھالمھت؟

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

ھی سھرپھرشتی  ئایا کام لھم نیگھرانیانھی خوارەوە کھ ھھتن دەربارەی کاریگھری سیاسھتھکھیھ لھسھر توانای خان
کھسانی بھسا�چوو بۆ پارێزگاری کردن لھ خزمھتگوزارییھکی سھالمھت؟ (نیشانھ دابنێ لھسھر گشت ئھوانھی  

 گونجاون)

 ھھندێك لھ ستافھکان ڕەنگھ ڤاکسین ڕەتبکھنھوە و کارەکھی ئێستایان بھجێ بھێڵن •
ئھگھر ئھمھ ناکۆك بێت لھ بیروباوەڕە ھھندێك لھ ستافھکان کارەکھ بھجێ دەھێڵن لھ ناڕەزاییان لھ سیاسھتھکھ،  •

 کھسییھکانی خۆیان
 ئھو ستافانھی ماون ڕەنگھ بێزاری خۆیان دەربڕن لھ مھرجھکھ، مۆڕاڵ و اتا مھعنھویاتیان کھم بێتھوە •
 ستافھکان ڕەنگھ ھھوڵ بدەن لھ دادگا تانھ بدەن لھ خانھی سھرپھرشتی  •
اتھ سھر ستافھکان، وەکو کھم کردنھوەی جووڵھ کاریگھری ڕەنگھ ھھبێت لھسھر پێوەرەکانی تر کھ کاربک •

 لھنێوان شوێنھکانی تھندروستی و سھرپھرشتی 
 دابینکردنی ستافی مھشق پێکراوی جێگرەوە بھردەستھ •
 دابینکردنی تێچووی ستافی ماوەی کورتخایھن  •
 ێ تێچویی دامھزراندنی ستافی ھھمیشھیی نو •
 کاتی دەوێت بۆ دامھزراندنی ستافی ھھمیشھیی نوێ •
 تر (تکایھ دیاری بکھ) ھی  •

 

 تکایھ ھھر بھڵگھیھ ك و ھھستی خۆت سھبارەت بھ قھبارەی کاریگھرییھکان ھاوبھشی پێ بکھ لێرە:

 کھمترین کاریگھری  •
 کاریگھری مامناوەند •
 کاریگھری توند  •

 تکایھ وردەکارییھکان بدە بۆ پشتگیری کردنی وە�مھکھت. 



یھ لھسھر ھێزی کار کھم بکھینھوە؟ (تکایھ نیشانھ دابنێ لھسھر  ھتھ نوێ ئایا پێت وایھ ئێمھ دەتوانین کاریگھریی ئھم سیاس
 گشت ئھوانھی گونجاون)

 ئاسانکردنی دەستگھیشتن بھ کوتان •
پارە تھرخانکردن بۆ خھرجی ھھر تێچووێکی پھیوەندیدار بھ کوتان بۆ نموونھ خھرجی ھاتوچۆ، کات،   •

 خھرجی تێچووی کاریگھری الوەکی
 ی نوێکراوەدەستگھیشتن بھ زانیاری •
 ھاوکاری لھ پاڵھوانانی کوتانی تایبھت بھ فھرمانگھی خۆجێی  •
 me ھاوکاری لھ بھرپرسانی پزیشکی پھیوەست بھ خانھی سھرپھرشتی •
 ھی تر (تکایھ دیاری بکھ)  •

 

سھرپھرشتی  یھ ڕەنگھ ببێتھ ھۆی ھھر ناکۆکیھك لھگھڵ مھرجھ یاساییھکانی تر کھ خانھی ئایا پێت وایھ ئھم سیاسھتھ نوێ 
 بھجێی بکات؟دەبێ جێ

 بھڵێ •
 نھخێر  •
 نازانم  •
 پھیوەست نیھ •

 یھ ناکۆکھ لھگھڵیدا.تکایھ وردەکاریی زیاتر بدە سھبارەت بھ مھرجھ یاساییھکانی تر کھئھم سیاسھتھ نوێ 

کاریگھری  لھ ماوەی کاتی ڕاوێژکاری، ئێمھ نیازمان وایھ ڕاستھوخۆ گفتوگۆ بکھین لھگھڵ کارمھندان سھبارەت بھ  .41
بھجێ کرا،  مھزندەکراو لھسھر دەرەنجامھکانی تاکھکھسھکان و یاسای دامھزراندنی کارمھندان. ئھگھر سیاسھتھکھ جێ 

ئێمھ بیردەکھینھوە لھ ب�وکردنھوەی ڕێنمایی پیشھیی بۆ بھڕێوەبھرانی خانھی سھرپھرشتی کھ کاریگھریھکان دیاری  
 . دەکات بۆ بھڕێوەبھران و ئھندامانی ستافھکان

 10 یرەوێپ – کردنێکارپ یساڕێ ۆب ارکراویشنێپ ەیادی: زA ۆیپاشک
دابینکھرانی تۆمارکراو دەبێ دڵنیابنھوە لھ سیاسھتھکان و ڕێکارەکانی دانراون سھبارەت بھ باری 

 بۆ گشت ستافھکان وەکو:  19- بھرگری لھش تایبھت بھ ڤایرۆسی کۆڤید

سا�ن یان    65شتھجێبووی تھمھن لھناو خانھی سھرپھرشتی کھ یھك یان زیاتر نی یھگشت کارمھندانی مافی کوتانیان ھھ
وەرگرتووە. ئھمھ گشت ستافھکان دەگرێتھوە کھ بھشێوەی  19-سھروو تری تێدایھ کوتانیان لھ دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

ون لھالیھن ڕاستھوخۆ دامھزراون لھالیھن دابینکھری خزمھتگوزاریی خانھی سھرپھرشتی، وە ئھوانھی دامھزرا
ئاژانسێك، وە خۆبھخشانی ب�وکراونھتھوە لھناو خانھی سھرپھرشتی. ئھوە ھھروەھا ئھوانھش دەگرێتھوە کھ  

سھرپھرشتی ڕاستھوخۆ پێشکھش دەکھن وە ئھوانھی ھھڵدەستن بھ ڕۆڵی الوەکی وەکو کارمھندانی پاککردنھوە و 
 ستافھکانی مھتبھخ. 

گشت ستافھ شیاوەکانی ناو خانھی سھرپھرشتی دۆزی پێویستیان وەرگرتووە لھ دەبێ ئھوە پێشان بدات کھ  دابینکھرەکھ
لھ ماوەیھکی ڕێگاپێدراوی دیاریکراو، بھپێی ڕێسای   MHRAی پھسندکراو لھالیھن  19- ڤاکسینی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 

12 ،[footnote 2]  یھن بھڕێوەبھری تۆمارکراو (یان کھسی ھاوتای ئھو) لھناو فایلی  بھشێوەیھکی قایم پارێزراوە لھالکھ
 بھجێ دەکرێت لھسھر ستافھکانی ئێستا و ستافھ نوێیھکان. ستافھکان. ئھمھ جێ

وەربگرن بھھۆی  19- تۆمارێکی لێخۆشبوونی پزیشکی بۆ ستافھکان ھھیھ کھ ناتوانن ڤاکسینی دژی ڤایرۆسی کۆڤید 
 ). JCVIھوز، ڕێنمایی و ئامۆژگاری پزیشکی ھۆکاری پزیشکی (وەك لھ کتێبی س
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ئھو ستافانھی کھ ناتوانن کوتان یان ڤاکسین وەربگرن بھھۆی ھۆکارە پزیشکیھکان، بھرێوەبھرانی تۆمارکراو (یان  
کھسی ھاوتای ئھوان) دەبێ ھھڵسھنگاندنی مھترسی تھواو بکات و ھھنگاوی گونجاو بنێت بۆ سووك کردنی 

 مھترسیھکان. 

 . 12شیاوێتی و مافی کوتانی ستافھکان بھشێوەیھکی بھردەوام پێداچوونھوەی بۆ دەکرێت بھپێی ڕێسای 

ڕۆشنبیریھکی گونجاوی ستافھکان ھھیھ دەربارەی مھرجھکھ، وە سوودەکانی بۆ ئھوان وەك کھسێك و خھڵکێك کھ  
 خزمھتگوزارییھکھیان بھکاردێنێ. 

 ت بۆ دەستگھیشتن بھ کوتان. ستافھکان ھاوکاریی گونجاویان پێشکھش دەکرێ 

 

گشت داتاکانی ئاماژەیان پێکراوە لھم ڕاوێژکارییھ تھنھا بۆ ئینگالند گونجاوە مھگھر تھنھا بھپێچھوانھوە  .1
  ↩دیاریکراوبێت.

(چاالکیھ ڕێکخراوەکان) ڕێسای ساڵی   2008ی یاسای چاودێری سۆشیاڵ و تھندروستی ساڵی 12ڕێسای  .2
داوا دەکات کھ سھرپھرشتی و چاودێری پێشکھش بکرێت بھ ڕێگایھکی سھالمھت بۆ بھکارھێنھرانی   2014

خزمھتگوزاری. ئھمھ بریتیھ لھ پابھندبوونێك لھسھر کھسی تۆمارکراو بۆ ھھڵسھنگاندنی مھترسی، وە  
یدارن بھ ڕێگریکردن، و پشکنین و کۆنترۆڵکردنی ب�وبوونھوەی نھخۆشی، لھوانھش ئھوانھی کھ پھیوەند 

ھھموار بکرێتھوە بۆ ئھوەی  12). پێشنیارەکھ ئھوەیھ دەبێ ڕێسای (h)(2)12چاودێری تھندروستی (ڕێسای  
مھرجھکانی کوتان واتا ڤکاسین وەرگرتنی تێدابێت کھ وەسف کراوە لھ بھڵگھنامھی ڕاوێژکاری. کۆمسیۆنی  

CQC   خزمھتگوزاری کھ شکست بێنێ لھ  دەسھ�تی ھھیھ بۆ ئھوەی داوا بھرزبکاتھوە لھ دژی دابینکھری
بھجێ کردنی ڕێسای دوانزە، کھ ئھمھ دەبێتھ ھۆی زیان پێگھیشتنی کھ دەتوانرێت خۆبھدوور بگریت لێی  جێ

  ↩یان مھترسی گھورەی وەك ئھم زیان پێگھیشتنھ. 
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