ی
یارمەت بدە بۆ ڕێگریکردن

ا
لە بڵوبوونەوەی ڤایرۆیس
کۆرۆنا

ز
ی
زانیاری دەربارەی کۆڤید 19-بۆ خەڵکان و ز
بەهاوبەیس دەژین لە خانووێك
انەکات کە
خێ

دەستەکانت زۆر جار بشۆ وە بۆ ماوەی  20چرکە .سابوون و ئاو بەکاربێنە یان جێیل پاکژکەری دەست کاتێك تۆ:

•

دەگەڕێیتەوە ماڵەوە
لووتت پاك دەکەیتەوە واتا فن دەکەیت ،و دەپژمیت یان کۆکەت دێت
خواردن دەخۆیت یان دەستکاری خواردن دەکەیت

•
•

دەم و لووتت دابپۆشە بە کلینیس یان بە قۆڵت (نەك بە دەستەکانت) کاتێك دەکۆکیت یان دەپزمیت وە:
•

یەکسەر کلینیسەکەت فڕێ بدە
دواتر دەستەکانت بشۆ

•

ز
ئەگەر تۆ یان هەر ئەندامێیک ز
ی
تەمەت لە سەرووی  70ساڵ بێت یان نامەیەیک
تەندروست هەبێت،
خێانەکەت کێشەی
"کەیس پارێزراو  )shieldedی بەدەستگەیشت بێت دەت:

•
•
•
•
•

دووربکەوە لەو کەسانەی لەناو ماڵەکەت یان بەبڵی هاوکاریت نین ،لە ناو ماڵەکە یان لە دەرەوەی ماڵ
مەودای  2مەتر دووربە لە ئەندامانی خێزانەکەت و کەسانی تری کە لەگەڵتدا دەژین
خۆت بە دوور بگرە لە هاوبەشی پێکردنی مەتبەخ ،حەمام ،هۆڵی نان خواردن ،مەگەر تەنها بە تەواوی پێویستە و تەنها ئەگەر
بەتاڵ بوون بەکاریان بێنە
نان بخۆ لەناو ژوورەکەی خۆت هەر چەند دەتوانرێت
هەوڵدە خاولی و خاولی چا خواردنەوە بە هاوبەشی بەکارمەهێنە

ز
نیشانەکات ڤایرۆیس کۆرۆنا
ووشیار بە دەربارەی
•
•
•

کۆکەی نوێ و بەردەوام
بەرزی پلەی گەریم لەش
لەدەستدانی ،یان گۆڕانی هەست کردنی ئاساییت بە تام کردن و بۆن کردن

ئایا چی دەکەیت ئەگەر تۆ یان هەر کەسێك ماڵەکەت /بەبڵی هاوکاریت نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆڤید 19-ی لەسەر دەرکەوتبێت
•
•
•
•

ز
پشکنیت ڤایرۆیس کۆڤید -19بکە
ئەو کەسەی نیشانەکانی لەسەر دەرکەوتبێت دەبێ داوای
ئەوان دەب لە ماڵەوە بمێننەوە بۆ ماوەی بەالنیکەم  10ڕۆژ لە دەستپێکردنی نیشانەکانەوە و نەڕۆن بۆ سەر ئیش ،قوتابخانە،
شوێنە گشتیەکان یان بەکارهێنانی گواستنەوەی گشتی
ئەوکەسانەی تری ناو ماڵەکە و ناو بەبڵی هاوکاری دەبێ بۆ ماوەی بەالنیکەم  10ڕۆژ لە ماڵەوە بمێننەوە لەو کاتەوە کە یەکەم
ی
نیشانەکاب لەسەر دەرکەوت
کەس
ی
نووستن خۆیان
ئەوانەی نیشانەکانیان لەسەر دەرکەوت دەب خۆیان دوورەپەرێز بگرن لەژووری

پاککردنەوە
•
•
•
•

مەتبەخ و حەمام پاك بکەوە یان ژوورەکانی تر کە تۆ بە هاوبەشی بەکاردێنی لەگەڵیان و لەناو خێزانی تۆدا نین پێش یان پاش
بەکارهێنانی
ڕووەکان پاك بکەوە بۆ نموونە مێزەکان ،دەسکی دەرگاکان ،سویچی گڵۆپەکان ،دوگمەی مەسعەد ،ڕیمۆت کۆنترۆڵ بە
بەردەوامی
ی
هاوبەیس خاولی وخاولی چا خواردنەوە لەگەڵ ئەوانەی ئەندامی خێزان نین بەکارمەهێنە
هەوڵدە بە
پەنجەرەکان بە کراوەیی جێ بێڵە بۆ هەوگۆڕکێ

ز
ز
کردت بەرکەوتن
پشکنی و سۆراخ

ز
ز
نیشانەکات تووشبوون بە ڤایرۆیس کۆڤید 19-لەسەرت دەربکەوێت.
پشکنی بکەیت ئەگەر
دەت دەستبەج داوای
ز
ز
کردت ئەمە ،سەردات ئەم ماڵپەڕانە بکە:
بۆ

www.nhs.uk/coronavirus
www.gov.uk/get-coronavirus-test

یان تەلەفۆن بکە بۆ119
ز
ز
کردت تایبەت بە  NHSپەیوەندیت پێوە دەکات بۆ
پشکنی و سۆراخ
ئەگەر ئەنجایم پشکنینەکەت پۆزەتیڤ بوو ،خزمەتگوزاری
ز
وردەکارییەکات زانیاری دەربارەی هەر کەسێك بدەیت کە تۆ لەم دواییە بەرکەوتنت لەگەڵیدا هەبوو.
ئەوەی بتوانیت

یز
شوشی و زبڵ و خاشاك
جل

ز
نیشانەکات تووشبوون بە ڤایرۆیس کۆڤید 19-ت لەسەر سەرکەوت:
ئەگەر
ی
• زبڵ و خاشایک کەیس بخەرە ناو دەبڵ عەالگەی زبڵ (کلینیس هتد) لەوانەش پارچە قومایس بۆ یەك جار بەکارهاتوو وە لەناو زبڵ
و خاشیك تر .ئەوە نابێت بۆ ماوەی  72کاتژمێ ی
دابێێت
ر
ی
شوشتن پیس ڕامەوەشێنە
• جیل
ر
• جلەکان بشۆ لە ناو ئاوی گەرمێ (لە پلەی گەریم  40ی سەدی)

بۆ هاوکاری دەربارەی خۆ دوورەپەرێز گرتن تکایە پەیوەندی بکە بە:
ا
ماڵەوە بەڵم بە تەنیا نیت :Home, But Not Alone

0800 876 6926
ئامۆژگارت سەفۆك
ارت هاوکاری و
ی
خزمەتگوز ی

0800 068 3131

ی
ی
بەیاب بۆ 5ی ئێوارە)
کاتژمێ9ی
هەین ,
(ڕۆژ یاب دووشەمە بۆ
ر

)Kurdish (Sorani

