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نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا 19-کۆڤید19-

بۆ خاوکردنەوەی تەشەنەسەندنی ڤایرۆسی کۆرۆنا ،ئەو کەسانەی وا الوازن و مەترسییان لە
سەرە داوایان لێ دەکرێت کە خۆیان لە ماڵەوە کەرەنتین کەن( خۆیان لە ماڵەوە قایم کەن).
بۆ کەسانێك کە مەترسییان لە سەرە ،ڕێنماییەکی تایبەت هەیە کە پیێ دەڵێن ،خۆکەرەنتین کردن یان خۆ قایم کردن.
.بۆچی دەبێ خۆیان کەرەنتین کەن

ئەوانەی کە زیاتر مەترسی تووشبوونیان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرە .بریتین لە:

>کەسانێك کە تەمەنتان  ٠٧ساڵە یان سەرووی 70
>هەموو ئەو کەسانەی کە لە خانەی بە سااڵچووان یان شوێنی چاودێری درێژخایەنن.
>ئەو کەسانەی کە نەخۆشی سەختیان هەیە و نەخۆشییەکە دەبێتە هۆی ئەوەی مەترسی
تووشبوونیان بخاتە سەر ،وەکوو:
>ئەو کەسانەی کە ئەندامێکی جەستەیان بۆ چاندراوە ،ئەو کەسانەی کە تووشی
شێرپەنجە بوون (پێوەندی بە پزیشکی خانەوادەییت بکە یان سەردانی ماڵپەڕی
 www.hse.ieبکە) ،ئەو کەسانەی کە کێشەی هەناسەدانیان هەیە ،هندێك نەخۆشی
دیکە کە مەترسی تووشبوون زیاد دەکات ،ئەو ئافرەتە دووگیانانەی کە نەخۆشی دڵیان
هەیە.

خۆ قایم کردن یان خۆ کەرەنتین کردن یانی چی؟

رێنمایی تەندرووستی گشتیی بۆ ئەو کەسانەی کە خۆکەرەنتین دەکەن یان خۆ لە
ماڵەوە قایم دەکەن ئەمانەن:

>جگە لەو کاتەی نەبێ کە بۆ وەرزش بۆ مەودای  ٥کیلۆمیتر لە ماڵەکەت دوور
دەکەویتەوە ،هەموو کاتەکانیتر لە ماڵەوە بمێنەوە.
>ئەگەر بە سەیارە دەڕۆیتە دەرەوە ،تەنیا  ٥کیکۆمیتر لە ماڵ دوور بکەوە و تەنیا لە گەڵ
کەسێکا بڕٶ کە ئەویش لە ماڵەوە لە گەڵتا خۆ کەرەنتین دەکا ،یان خۆ قایم دەکا.
>خۆ دوور بگرە لە بازاڕ کردن.
>داوا بکە لەو کەسانەی کە خۆراک و دەرمانت بۆ دێنن ،با لە دەرەوەی دەرگای
ماڵەکەتدا بۆت جێ بهێڵن.
>ئەگەر باڵکۆن یان حەوشەت هەیە ،بۆ هەڵمژینی هەوای تازە ئەتوانی بڕێك کاتی تێدا بە
سەر بەریت.
>لە ڕێگەی تەلیفون یان خزمەتگوزاری ئۆنالین ئەگەر دەستت پێێ ڕادەگا ،لە گەڵ
کەسانیتردا لە پێوەندیدا بمێنەوە.
>تا دەتوانی و تا بۆت دەکرێ بە هەڵسان و دانیشتن جموجۆڵ بکە.
>هەوڵ بدە ئەو کاتەی کە لە ماڵەوەی خۆشت لێ بگوزەرێ.
>جگە بۆ چاودێری پێویست نەبێ ،ڕێگە مەدە کەس سەردانت بکات لە ماڵەوە

ڕۆشتنە دەرەوە بۆ وەرزش

>ئەو کاتەی کە لە دەرەوەیت مەودای نیوانت لە گەڵ کەسانیتردا بۆ  ٢میتر ( ٦پێ)
بپارێزە.
>ئەو کاتەی وا لە دەرەوەی بۆ پیاسەکردن ،خۆ بە دوور بگرە لە بەرکەوتنی جەستەییت
لە گەڵ کەسانیتردا
>دەست مەدە لە ڕووکەشەکان
>کە گەڕایتەوە ماڵەوە دەستەکانت بشۆ
>ئەگەر لە خانووی چاودێری کردن دا دەژیت لەو کەسەی وا چاودێریت دەکات بپرسە
کە چی بۆ تەندرووسیت باشە بیکەیت.
>ئەگەر هەر نیگەرانییەکەت هەبوو ،بۆ ڕێنمایی لە گەڵ دکتۆری خانەوادەییت GP
قسە بکە.

ئەگەر لە گەڵ کەسێکدا دەژی و ئەو کەسە پێویستی بە خۆقایم
کردن یان خۆ کەرەنتین کردن هەیە

هەرچەند کە ئەستەمە ،بەاڵم هەوڵ بدە بە ئەندازەی  ١متر دوور بە لەو کەسانەی کە الوازن
و مەترسییان لە سەرە و لە ماڵەکەتدان.

بۆ نوێترین هەواڵی ڕۆژانە سەرانی ئەم ماڵپەڕانە بکە

www.gov.ie/health-covid-19
www.hse.ie

ڕێنماییەکانی تەندرووستی گشتیی ئیرلەند لە ڕێنماییەکانی ڕێکخراوەی تەندرووستی جیهانی WHO
و هەروەها ناوەندی ئوروپا بۆ کۆنترۆڵ کردنی نەخۆشیی ،سەرچاوە دەگرێ.

یارمەتی ئەو کەسانە بدە کە خۆ کەرەنتین یان خۆ قایم دەکەن ئەو
کاتەی کە لە دەرەوەی ماڵەوەن

>مەودای نێواناتن بپارێزە.
>شوێن بۆ هەموو کەسێك بکەرەوە بۆ پیاسە کردن
>خۆ دوور بگرە لە بەرکەوتنی جەستەیی
>هەرگیز پێشنیاری ئەوە مەکە کە کەسێك کە پێویستی بە خۆکەرەنتین کردن هەیە لە
گەڵتا سواری سەیارە بێت ،ئێمە هەموومان بۆ پێشگیری کردن لە تەشەنەسەندنی
نەخۆشی فایرۆسی کۆرۆنا  COVID-19 ٩١دەبێ مەودایەك لە نێوانمان بپارێزین.

لە کوێ یارمەتیم دەست دەکەوێ؟

>حکوومەت لە گەڵ ئەنجوومەنی شارەوانییەکان و کاربەدەستانی هەموو ناوچەکاندا
ڕێککەتووە کە لە دابین کردنی خواردن ،شتومەکی پێویستی ماڵ و دەرمان بە کەسانی
خاوەن نیاز کۆمەك بکەن.
>هێڵێکی تایبەتی تەلیفونیش بۆ یارمەتی دابین کراوە کە هەموو ڕۆژانی حەوتوو لە
کاتژمێر  ٨ی بەیانییەوە تا  ٨ی ئێوارە لە بەردەستدایە0818 222 024 .
>ئەتوانی بۆزانیاری و ڕێنمایی تەندرووستی لە گەڵ ژومارەی بەشی خزمەتگوزاری
تەندرووستی پێوەندی بگری 1850 24 1850

بۆ پێشگیری کردن لە پەتای کۆرۆنا هەموو کەسێك دەبێ ئەم شەش
خاڵە سەرەکییە ڕەچاو بکات.من فيروس كورونا

بووەستە

لە کاتی ساڵو و چاکوچۆنی
تەوقە لە گەڵ کەس مەکە و
کەس لە ئامێز مەگرە

داپۆشین

لە کاتی پژمین یان کۆکین
دەم و لووتت بە دەستەسڕێ
یان بە باڵت داپۆشە و دواتر
دەستەسڕەکە بخەرە سەتڵی
زبڵەوە

مەودا

بە ئەندازەی  ٢متر نێوانت
لە گەڵ خەڵکیتر بپارێزە بە
تایبەتی لە گەڵ کەسانێك کە
ئەگەری هەیە نەخۆش بن.

خۆ بە دوورگرتن

شۆردن

بە باشی و بە بەردەوامی
دەستەکانت بشۆ و لە پیسی و
ناپاکی خۆ بە دوور بگرە

پاك کردنەوە

هەوڵ بدە کە خۆت بە دوور بە دەرمانی پاککەرەوە
بە بەردەوام شتومەک و
بگری لە دەست دان لە
شوێنەکان پاك بکەرەوە.
دەم ،چاو و لووتت بەر لە
دەستشۆردن.

خۆ پاراستن لە پەتای کۆرۆنا لە دەستی خۆماندایە

