ڤایرۆسی کۆرۆنا  -زانیاری و ڕێنماییەکان
ئەگەر تەنانەت هەست بە کەمێک نەخۆشی دەکەیت
یان نیگەرانیت دەربارەی تەندروستى ئەندامێکی
خێزان
•پەیوەندی بە هێڵی یارمەتی ڤایرۆسی کۆڕۆنای ئیسپوو
بکە ،ژمارە تەلەفۆن( 0981634600 :دووشەم تا هەینی
 ,18:00–7:00شەمە-یەک شەم .)15:00–9:00
•لە کاتەکانی دیکەدا ،پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی
"هێڵی یارمەتی پزیشکی"  ،116117بۆ وەرگرتنی
دیمانەیەک بۆ پشکنینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا.
•دەتوانیت پشکنینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ خۆت دیاری
بکەیت لە
Koronabotti koronabotti.hus.fi
•هەروەها دەتوانیت هەڵسەنگاندنێکی نیشانە تەواو بکەیت
(بە فینلەندی ،سویدی یان ئینگلیزی) لە
 .www.omaolo.fiخزمەتگوزاریەکە ڕێنمایی زیاتر
پێشکەش دەکات کە لەگەڵ نیشانەکانی تۆدا گونجاوە.
•پشکنینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ هەموو کەسێکی نیشانەدار
دەکرێت کە پێشنیاری ئەوە دەکات ڕەنگە تووشی ڤایرۆسی
کۆڕۆنا بوو بن ،وەک تا ،کۆکە ،هەوکردنی گەروو ،ئاوهاتن
لە لوووت یان گیرانی لووت ،هەناسە تەنگی ،لەدەستدانی
هەستی تام یان بۆنکردن ،سکچوون یان ئازاری گەدە بێ
هۆکارێکی دیاریکراو.
•تەنانەت لە دوای ئەنجامێکی نێگەتیڤی پشکنین ،بۆ ماوەی
ڕۆژێک لە کۆتای هاتنی نیشانەکانت لە ماڵەوە پشوو بدە.
گرنگە کە ئەمانەت لەبیر بێت :مەچووە ناو خەڵکی گشتی لە کاتێکدا
نەخۆشیت .بۆ نموونە ،ئەگەر نەخۆشیت یان منداڵەکەت نیشانەکانی
نەخۆشی هەیە ،ناتوانیت بۆ کلینیکی منداڵبوون یان مندااڵن بچیت .لەو
حاڵەتەدا ،تەلەفۆنیان بۆ ئەوەی ئاگاداریان بکەیتەوە.
زانیاری زیاتر دەربارەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە زمانی جیاواز:
www.espoo.fi/koronaohjeet

پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە ئیسپوو چڕ بووە
نەخۆشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (کۆڤید )-19لە ڕێگەى دڵۆپەکان یان
بەرکەوتنەوە دەگوازرێتەوە .دەکرێت تووش بیت ئەگەر کەسێک
کە خۆی نەخۆش کەوتووە لە نزیکی تۆوە بکۆکێت یان بپژمێرت.
گواستنەوە دەشێت لە ڕێگەى دەستەکان یان تەنانەت وەرگرتنی هەواش
ڕوو بدات .هەروەها نەخۆشیەکە دەکرێت ڕووپۆشەکانەوە بگوازرێتەوە
(مێز ،محەجەرە ،شتومەکەکان ،هتد ).کە لە الیەن کەسی نەخۆشەوە
دەستیان لێدراوە.

ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە ئاسانی دەگوازرێتەوە  -پەیڕەوی
ڕێنمایی و سنوورداریەکان بکە
هەر کەسێک دەکرێت تووشی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا ببێت .هەندێک
تووش بوو تەنها نیشانەی سووكیان هەیە ،بەاڵم کەسانی تر بە تووندی
نەخۆش دەکەون .هیچ شێوازێک نیە بۆ ئەوەی زووتر بزانیت ئایا
نیشانەی سووك دەگریت یان بە تووندی نەخۆش دەکەویت .هەندێك
جار کەسانی تووش بوو هیچ نیشانەیەکیان نیە بەاڵم هێشتا نەخۆشیەکە
دەگوازنەوە.
نەخۆشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە تایبەتی بۆ کەسانی بە تەمەن و ئەوانەی
هۆکاری نەخۆشيان هەیە مەترسیدارە (بۆ نموونە بوونی نەخۆشی
درێژخایەنی زۆر) .زۆرجار ڤایرۆسی کۆڕۆنا کاردەکاتە سەر
کردارەکانی سیەکان ،بۆیە جگەرە كێشان مەترسی بە تووندی نەخۆش
کەوتن زیاد دەکات.
ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە ئاسانی دەگوازرێتەوە ،بۆیە گرنگە بە دروستی
پارێزگاری لە تەندروستى خۆت بکەیت .پێویستە هەموو کەسێک
خۆی ،کەسە نزیکەکان و هەموو کەسێکی دیکە بپارێزێت .بۆ ئەم
مەبەستە ،دەسەاڵت ڕێنمایی و سنووردارکردنی دەرکردووە کە پێویستە
پەیڕەو بکرێن.

•لەبیرت بێت تەنانەت کەسانی بێ نیشانەش دەتوانن کەسانی
دیکە تووش بکەن
•ئەگەر تەندروستیت ،دەتوانیت بۆ کار و قوتابخانە بچیت،
مەشق بکەیت و چێژ لە دەرەوە وەربگریت.
•هەرچۆنێک بێت ،ڕەچاوی دووری پێویست ( 2مەتر) لە
کەسانی دیکە بکە.
•پەیڕەوی باڵوکراوە و ڕێنماییەكانی قوتابخانەکە بکە.

ئەو شتانەی پێویستە بیرت بێتەوە لە کاتی پەتاکە
خۆت دوور بگرە لە شوێنە گشتیەکان یان دەستدان لە
ڕووپۆشەکانی دەرەوەی ماڵەوە
•نەخۆشیەکە بە ئاسانی لەو شوێنانە باڵو دەبێتەوە کە
خەڵکێکی زۆر سەردانی دەکەن.
•خۆت بە دوور بگرە لە بەرکەوتنی ناپێویست لەگەڵ
ڕووپۆشەکان (بۆ نموونە دەسکەکانی مەسعەد).
•بۆ نموونە ،ئەگەر ژووری جلشۆرگەی گشتی
بەکاردێنیت ئەوە بە جوانی دەستەکانت بشۆ پێش و
دواتر .ئەگەر بشێت بە تەنها بۆ ژووری جلشۆرگەکە
بچۆ.
خۆت بە دوور بگرە لە شوێنی قەرەباڵغ و لە کەسانی
ترەوە دوور بە
•ئەگەر بشێت بە تەنها بازاڕ بکە و خزمەتگوزاریەکان
بەکاربێنە.
•لە کاتی سەردانیکردنی کلینیکی تەندروستى
منداڵبوون و مندااڵن ،تەنها منداڵەکە بێنە  -ئەندامانی
تری خێزانەکە یان برادەران مەهێنە.
•پێش و پاش دەرچوونەکەە دەستەکانت بشۆ و
دوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتیت لەبیر بێت.

زۆرجار دەستەکانت بشۆ
•سابوون بەکاربێنە ،یان ئەگەر
پێویست بوو ،پاککەرەوە دەست
بەکاربێنە.

ئەگەر پێویست بوو بکۆکیت ،بە ناو
کلێنکسێک یان ئەنیشکت بکۆکە.

بە ژمارەی زۆر کۆ مەبنەوە -نەخۆشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا
باڵو بۆتەوە ،بۆ نموونە ،لە ئاهەنگەکان ،کۆبوونەوە،
کۆبوونەوەی ئاینیی ،یاریەکانی وەرزشی تیپ و
ناوەندەکانی بازاڕكردن .بارودۆخی ڤایرۆسی کۆڕۆنا واتا
پێویستە هەموو کەسێک بەرکەوتنی لەگەڵ کەسانی دیکە
کەم بکاتەوە.
ئەگەر گەشتت بۆ واڵتانێک کردووە کە دەکەونە ژێر
سنووردارکردنی گەشتکردن یان تووشی ڤایرۆسی
کۆڕۆنا بوونە ،پەیڕەوی ڕێنماییەکانی کەرەنتین کردن
بکە.

 ( .لە هاتووچۆی گشتی و
هەموو شوێنە گشتییەکاندا ماسک
بەکاربهێنە .هەروەها کە دەچیت بۆ
تێست و دەگەڕێیتەوە .ڕێنماییەکە
بۆ هەموو کەسێکی سەرو 15
سااڵنە. ).

تێبینی :پێویستە پەیڕەوی ڕێنماییەکانی کەرەنتین کردن بکەیت کاتێک چاوەڕوانی دیمانەی پشکنینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا یان
ئەنجامی پشکنینەکە دەکەیت.

