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کامانە نیشانەکانی تووشبوون بە 

 کۆرۆنۆڤایرۆسن؟

ئەم ڤایرۆسە دەتوانێ هۆکاری ئەنفۆالنزای 

نەرم بێت و نیشانەکانێ وەک بەرزبوونەوەی 

گەرمای جستە، کۆخە، دژواری 

لە ماسۆلکەدا،  شهەناسەدان. بوونی ئێ

هەست بە ماندووبوونی زۆر. لە ئاستێکی 

رەتر و جیدیتردا مرۆڤان تووشی کێشە وگە

ی گرانتر دەبن وەک: کێشە لە سی و 

جەرگدا، نیشانەگەلی تەنگی و شیوانی 

هەناسەدان لە ئاستی زۆردا، پیس و 

ژەهراوی بوونی خۆێن کە تاکی نەخۆش 

 بەرەو مردن دەبات.

باڵو دەبێتەوە؟ کۆرۆنۆبایرۆس چۆن  

بەوجۆرەی کە دەرکەوتووە ئەم ڤایرۆسە زۆرتر لە ڕێگەی 

دڵۆپکەی هەناسەی ئەو مرۆڤە نەخۆشانە باڵودەبێتەوە 

کە دەپژمن، دەکۆخن یان هاناسە دەردەدەن. هەنووکە 

بەراوەرد کراوە کە زۆر ئاساییە نەخۆش بوونی دوو یان 

سێ کەس لە ڕێگەی یەک کەسی تووش بەم 

ماوەی نێوان ڤایرۆسە. بە پێی بەراوردکردنەکان، کات

تووش بوون بە ئەم ڤایرۆسە و دەرکەوتنی یەکەم 

بۆ چواردە ڕۆژ. ئێمە  یەلە دوو ڕۆژەوە ننیشانەی نەخۆشی

دەزانین لەم قۆناغەی کە خەڵکانی تووشبوو 

وەک کۆخەیان هەیە ئەم ڤایرۆسە لە  ێنیشانەگەڵ

حاڵی باڵوبوونەوەدایە. بەڵگە و پێوەرگەلێ بوونیان هەیە 

لە  گواستنەوەو دەسەلمێنن کە ئەگەری 

نێکیشەوە هەیە کە تەنانەت هیچ نیشانەیەکی اکەس

 نەخۆشینیان نیە.

؟هەن ئایا مندااڵنیش لە مترسی تووشبوون بەم ڤایرۆسەوە دا  

م نەخۆشینە لە مندااڵندا تا ئێستا بە کەمی و بە ئاستێکی نەرمەوە دەرکەوتووە،  هەڵبەت هەندێک نیشانەی ئەم ڤایرۆسە وەک ئە

تەب و ڕژانی ئاوی لووت و کۆخە و هتد، ڕاپۆرت کراوە. هەرچۆنێک بێت مندااڵن پێویستیان بە پارێزگاری زۆرترە چۆنکە بە ئاسانی و 

زنەوە.ایرۆسە بگواڤئەم  بەخێرایی زۆرتەوە دەتوانن   

سەبارەت بە ژنانی دووگیان چییە؟ڕێنماییەکان   

دەرنەکەوتووە.  دادرێژایی دەورانی دووگیانبوون لەایرۆس لە دایکەوە بۆ منداڵ ڤتا ئێستاکە، هیچ نموونەیەک لە گواستنەوەی کۆرۆنۆ

باشتر وایە بەاڵم ژنانی دووگیان لە ماڵ بمێننەوە، لە دانیشتن و ماننەوە لە شوێنگەلی گشتی و کۆبوونەوەکان پارێز بکەن و تکایە بە 

ۆردنی بەردەوام ، شپیی ڕێنماییە گشتییەکانی بەرگری لە باڵوبوونەوەی کۆرۆنۆڤایرۆس هەڵسوکەوت بکەن کە بریتیە لە دەس

ن لە تاکی نەخۆش، خۆ قەرەنتینە کردن. تکایە لە ئەگەری هەبوونی نیشانەکانی ئەم ڤایرۆسە لەگەڵ پزیشک پێوەندی خۆدوورگرت

بگرن.)مەبەست لە ڕێگەی تەلەفوونەوە(   

 دەبێ نیگەرانی گیانەوەر ماڵیکەم یان هەر گیانەوەرێک لەگەڵ کۆرۆنۆڤایرۆس ببم؟

ئاژەاڵن و گیانەوەرانیتر بە کۆرۆنۆڤایرۆسەوە نەبووە و هیچ بەڵگەیەک نیە و دەریبخات کە ئاژەاڵن تا ێێستا هیچ ڕاپۆرتێک لە تووشبوونی 

دەتوانن ئەم ڤایرۆسە باڵو بکەنەوە، بەاڵم بە گشتی ئەگەری ئەوە هەیە تووشی نەخۆشینیتر ببن لە ئاژەاڵنەوە و باشتر وایە کە دوای 

شۆرن.هەرجار دەس دان لە گیانەوەرەکان دەستەکانتان ب  
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 چۆن دەتوانم خۆم لە کۆرۆنۆڤایرۆس بپارێزم؟

خوردن و پاش توالێت دەستتان بە سابوون بە ماوە النیکەم بیست چرکە جوان  ەمیشە پێشه -

 بشۆرن. بۆ وشک کردنەوەی دەست لە کلینێکس کەڵک وەر بگرن و پاشان فڕێی بدەن.

کایە دەست لە چاو، دەم و لوتی خۆتان مەدەن.ت -  

ە دەست لێدانەوە، لە کۆبوونەوە پارێز بکەن و ئەندازیارە کۆمەاڵیەتییەکان ڕابگرن.ل -  

.نرگبتکایە مندااڵنتان لە مااڵەوە ڕابگرن. مندااڵنتان لە مرۆڤانی بە تەمەن و بەسااڵچوو دوور ڕا -  

کە دەکۆخن یان دەپژمن تکایە بەردەمی خۆتان بپۆشن بە باڵتان یان با کلینێکسێک. تکایە بە تێ کا -

 خێرایی کلینێکسی بەکارهێنراو فڕێ بدەن

 

زۆرتردایە؟ کێ لە مەترسی   

خەڵکانی بەسااڵچوو و بەتەمەن، 

ئەوانەی کە کێشەی گرانی 

زۆری  :وەک)تەندروستیان هەیە 

تەوەژمی خۆێن، نەخۆشی 

شەکرە، نەخۆشینەکانی دڵ، 

نەخۆشی تەنگی هەناسە و 

لە ئاستێکی بەرزی ( شێرپەنجە

 مەترسیدان.

 

ڕێگەچارە چیە ئەگەر نیشانەی ڤایرۆس هەست بکەم  

یاخود پێشتر پێوەندیم گرتووە بە کەسێکەوە کە ئێستا  

 کۆرۆنۆڤایرۆسی هەیە؟ 

لە دوکتۆرەکانی کەمپ یارمەتی وەربگرە و لە کەمپدا و 

لە ژوورەکەدا بمینەوە، لە کۆبوونەوە و نزیکایەتی لە 

. تکایە تا کاتێک کە گەڵ تاکی نەخۆش پارێز بکە

تووشی تەنگی هەناسەدان نەبوون پێویست ناکا 

.یسەردانی نەخۆشخانە و دوکتۆر بکە  

دەتوانی بە پێوەندی بگری بە ناوەندی تەندروستی لە 

کە شەوانەڕۆژی کار دەکات.  ١١٣٥ڕێگەی ژمارەی 

 )تەنیا بە زمانی یونانی و ئینگلیزی(

 

ئەم قەرەنتینە چەندە درێژەی 

 دەبێت؟

بەداخەوە نەکردیە کەس بزانێت 

و پێشبینی بکات کە تاکەنگێ 

ئەم دۆخە درێژەی دەبێت. ئێمە 

لەگەڵ ڤایرۆسێکی نوێ 

وین و نا ئەرخەیانی درێژەی ڕوبەڕ

!هەیە  

 

نەتەوەیەکی تایبەت هەیە کە 

سەبارەت بە کۆرۆنۆڤایرۆس 

 پارێزراو بێت؟

نەخێر. ئەم ڤایرۆسە ڕەگەز و 

لەبەرچاوناگرێت و نەتەوە 

 هەمووان نەخۆش دەخات!

 

 ئایا ڤاکسینی هەیە؟

هێشتا هیچ ڤاکسینێک بۆ 

کۆرۆنۆڤایرۆس بوونی نییە. تا 

ئێستا شۆردنی بەردەوامی 

دەست و خۆقەرەنتینە کردن واتە 

ڕەفتاری پارێزگارانە بە شیوازی 

ڕۆژانە و بەردەوام، باشترین و 

تەنیا ڕێگە بۆ بەرگری لە 

رۆس بە گواستنەوەی کۆرۆنۆڤای


