ی
نەخۆش کۆڕۆناڤایرۆس (کۆڤید – ) ١٩
ی
گەشت ئای ئۆ ئێم
الپەڕەی زانیاری بۆ

کۆڕۆناڤایرۆس  ٢٠١٩یچ یە ؟
ا
ڤایرۆیس کۆرۆنا  ٢٠١٩بریتیە لە ڤایرۆسێیک تازە دۆزراوە کە لە ئێستادا بڵوە بۆتەوە لە هەموو جیهاندا.

کۆڤید  ١٩-یچ یە ؟
کۆڤید –  ١٩بریتیە لەو نەخۆشیەی کە هۆکارەکەی بریتیە لەو ڤایرۆسە.

ی
نیشانەکان کۆڤید  ١٩-یچ یە ؟
ی
ی
ماندوویەن  ،کۆکەیەیک ووشک.
نیشانەکان کۆڤید ١٩ -بریتینە لە تا ،
دیارترین
هەندێ لە نەخۆشەکان لەوانەیە ژانیان هەبێت ،لووت ی
تێان  ،ئاوهاتنەخوارەوە لە لووت ،ئازاری قووڕگ یان سک چوون.
ئەو نیشانانە زۆربەی کات ووردە ووردە و لەسەرخۆ دەست پێدەکەن .
ا
ی
نەخۆیس ناکەن.زۆربەی خەڵک جاک بوونەتەوە لەو نەخۆشیە بەن
هەندێ کەس تووشبوون بەڵم هیچ نیشانەیەکیان پیوە دیار نیە یان هەست بە
ئەوەی پێویستیان بە چارەسەری تایبەت هەبێت.
لەگەڵ ئەوەشدا  ،لەوانەیە هەندی کەس زۆر بە تووندی نەخۆشیەکە بگرن ،لە هەندێ حالەت  ،نەخۆشەکە دەبێتە کوشندە.
سەخت ی
توویس نەخۆشیەکە ب ی
ی
یی
ن.
دەناڵێن بەدەست نەخۆشیەوە زیاتر مەترسیان هەیە کە زۆر بە
خەڵیک سەرووی تەمەن  ٦٥ساڵ و خەڵکانێک کە

سەرچاوە https://www.who.int/health-topics/coronavirus :
ا
چۆن ڤایرۆسەکە بڵو دەبێتەوە ؟
ا
دڵۆن زۆر بچووکەوە کە لە لووت یان دەم دەردەپەڕێ
کۆڤید  ١٩ -بڵوەدەبێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێیک تر  ،لەڕێگەی ی
کاتێک کەیس نەخۆش دەکۆیک  ،دەپژم یان هەناسە دەداتەوە.

ی
ی
دەتوان کەسێیک لەش ساغ
شتەکان دەوروبەری کەسەکە  ،کە
دڵۆپەبچووکەکان دەتوانن بنیشن لەسەر شتەکان و ڕووی
ی
ی
تووش بکات کە دەست دەدات لە ڕووی شتەکان  ،و دەست دەدات لە دەم  ،لوون یان چاوەکان .

سەرچاوە https://www.who.int/health-topics/coronavirus :
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ی
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ی
ی
ئەندامات ی
نەخۆش لە کات گەشت کردن دا ؟
خێانەکەم دەست کرد بە هەست کردن بە
یچ بکەم کات من یان یەک لە
کان تۆ هەستت کرد تەندرووستیت باش نیە لەکاتێکا کە تۆ لە فڕۆکەخانەی  ،و ی
ی
ستاف ئای ئۆ ئێمت لەگەڵ بوو  ،تکایە ستافەکەی ئای ئۆ ئێم ئاگادار
ی
بکەوە  ،کە یارمەتیت دەدات ،لەوانەیە تۆ ماسکێکت بۆ بەردەستە بکەن کان کە نیشانە لە کۆئەنام هەناسەت دەرکەوت .وە بتنێن بۆ کلینییک فڕۆکەخانە
ا
خەمڵ ی
ندن زیاتر .
بۆ
ی
ی
گەشت فڕۆکە ئاگادار بکەوە  .کارمەندی
کان تۆ هەستت کرد تەندرووستیت باش نیە لەکاتێکا کە تۆ لە فڕۆکەخانەی  ،کارمەندی
ی
گەشت فڕۆکەکە بەردەوام دەبێت بە گوێرەی پرۆتۆکۆیل هێیل ئاسمانیەکە.

ی
ی
لەکان گەشتدا  ،تکایە ئاگاداری بکەوە کە تۆ هەست بە
پەرشت گرووپەکەی دەکرد
ئەگەر یاوەری تەندرووست ئای ئۆ ئێم سەر
ی
نەخۆیس دەکەیت .

چۆن دەتوانم بەرگری لە خۆم بکەم و ڕێگری بکەم لەو دڵۆپە بجووکانەی نۆڤل کۆرۆنەڤایرۆل ( ٢٠١٩کۆڤید –  ) ٢٠١٩کات کە گەشت
دەکەم ؟
ی
بەالیەت کەم یەک مەتر
 – 1خۆت دوور بگرە لە زۆر نزیک بوونەوە لە کەسانێک کە نەخۆشن  .ئەگەر گونجا ،
ی
کەسات چواردەورت .
دوور بە لە

(دەستەس)  ،بە دەستت نا !...
 – 2کۆکە یان پژمینەکەت داپۆشە بە قۆڵت یان بە کلینیکس
ڕ
دەستەسەکە بخەرە ناو زبڵدان و دەستت بشۆ یان تەعقییم بکە .
....پاشان
ڕ

 – 3خۆت بە دوور بگرە لە دەست دان لە لوت  ،چاوەکانت و دەمت .

ی
ی
دەتوان تەعقیم کەرەوەی
بەالیەن کەمەوە بۆ  ٢٠چرکە  .وەهەروەها  ،تۆ
 – 4زوو زوو دەستەکانت بە ئاو و سابوون بشۆ
دەست بەکار ی
بێت  ،ئەگەر سابوون و ئاو ئاسان پەیدا نەبوو .

ی
ستاف ئای ئۆ ئێم .
هیچ پرسیارت هەیە ؟ دوودڵمەبە لە پرسیار کردن لە ئەندامەکا ین

ئاگات لەخۆت ێ
ن و سەفەرت سەالمەت

