
  

27/10/ 
2021 

Kurdish 

بمێنیت ئەم زستانە لەشساغیبە   
 ئایا چۆن خۆت و هاوڕێکانت و خێزانەکەت بە سەالمەتی دەپارێزیت 

 flu  تەم ەاڵو ه  19- دۆڤی ک یدژ  ەبک نیاکسڤ  تۆخ
.  ەشخانۆخ ەن  ەل ە وەمان انی یختەس ەبوون ب  شۆ خەن  یترسەم ەیو ەکردن مە ک ۆب یەگاڕێ  نیشترەب  -دۆڤیک یکردن دژ نیاکسڤ

 ! ەربگرەو booster رەچاالکک یزۆد  انی مەو دوو  نیاکسڤ مەکیە
 .ەکیە شۆخەن  ەیو ەوکردناڵو ب تەمەاڵه ەتووشبوون ب   ەدوور گرتن ل ەب  ۆخ ۆب ییە زێپارۆ خ نیباشتر  تەم ەاڵه  ینیاکسڤ
 .ەبک  نیاکس ڤ تۆ کات خ نیزووتر ەب یەتکا ت،ی بگر یرەو  ەیەمافت ه  ۆت رەگەئ

 ە شۆماسك بپ
-و ڤایرۆسی هەاڵمەت لە هەواوە دێن. خۆت بپارێزە و ڕێگری بکە لە گواستنەوە ڤایرۆسی کۆڤید 19 -ڤایرۆسەکانی کۆڤید

 و هەاڵمەت بۆ کەسانی تر بە پۆشینی ماسك لە هەر شوێنێکی قەرەباڵغ یان پانتاییە گشتیەکانی داخراوەکان.  19

نیشانەیەكت لەسەر   ببیت یان بیگوازیتەوە کاتێك تۆ هیچ 19-لە بیرت بێت تۆ ڕەنگە تائێستاش هەر تووشی کۆڤید

 دەرنەکوتبێت وە ڤاکسین کرابیت. 

 بەردەوام پشکنینی 
بوون بەبێ ئەوەی هیچ نیشانەیەکیان لەسەر دەربکەوێت، پشکنینی  19-هەروەك زۆر خەڵك تووشی کۆڤید

Lateral Flow   بە بەردەوامی بۆ خۆت بکە بۆ ئەوەی بزانیت کە تۆ تەندروستیت باشە و نەك بە ڕێکەوت

 .بگوازیتەوە بۆ کەسانی تر 19 -نەخۆشی کۆڤید
 

 خۆت جیابکەوە و پشکنین بۆ خۆت بکە کاتێك نیشانەکانت لەسەر دەربکەوێت
 ئەگەر تۆ لەشساغ نەبیت لە ماڵەوە بمێنەوە تاکو باشتر دەبیت. –ڕێسای بنەڕەتی 

، لەبەرئەوە تکایە 19 -ڕەنگە زەحمەت بێت بتوانیت جیاوازی بکەیت لەنێوان نیشانەکانی سەرمابوون و هەاڵمەت و کۆڤید

 بوویت. 19 -پشکنینێکی  پیس بۆ خۆت بکە بۆ ئەوەی بزانیت تووشی کۆڤید
 پۆزەتیڤ بوو، تکایە پەیڕەوی ڕێنماییەکانی خۆجیاکردنەوە بکە.  ئەگەر ئەنجامی ئەم پشکنینە

 هەواگۆڕکێ
کاتێك لە شوێنە داخراوەکانیت و تێکەڵ دەبیت بە خەڵکانی تری لە خێزانی جیاواز، ئەوا پەنجەرەکان بکەوە وە/یان  

بە باشی بێت. ئەمە ڕێگا دەدات هەوای پاك بجوڵێتەوە بەناو ژوورەکە   دەرگاکان بۆ ئەوەی وابکەیت هەواگۆڕکێی

 و ژمارەی هەر دڵۆثێکی ڤایرۆسەکە کەم دەکاتەوە کە ڕەنگە تۆ لەگەڵ هەناسە هەڵی بمژیت. 

 دەستەکان و بۆشایی 
هەنگاوە سادەکانی لە یەکتردووربوونی تۆ لە کەسانی تری ناو ماڵەکەت و دەست شوشتنت بە بەردەوامی 

  19- کردنەوەی چانسی بە هەناسە هەڵمژین یان دەست لێدان لە دڵۆپەکانی ڤایرۆسی کۆڤیدیارمەتیت دەدات لە کەم 

 . fluیان ڤایرۆسی هەاڵمەت 

ئەم هەنگاوانە بکە کە یارمەتی هەموو کەسێك دەدات  پەیڕەوی

 سەالمەت تر بن!


