ڕێنمایی بۆ ئەوانەی لە ماڵەوە کەرەنتینکراون
ئەگەر پسپۆڕێکی نەخۆشیە گوازراوەکان بە هۆی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا کەرەنتینی کردی ،پێویستە چاالکیەکانی خۆت
سنووردار بکەیت هەتاکوو ڕێنماییەکی دیکە لەالیەن پزیشکی چارەسەرکەر یان پەرستارەکەت وەردەگریت.
لە ماڵەوە بمێنەوە ،خۆت دووربگره لە سەردانیکردنی کەسانی دیکە و کەس بانگهێشت مەکە کە سەردانت بکات .پزیشک یان
پەرستارێک بە پێ پێویست چاودێری دۆخی تەندرووستیت دەکات.
تکایە ئاگاداربە کە پێشێلکردنی بڕیاری کەرەنتینکردنت کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی نەخۆشیە گوازراوەکانەوە بۆت دەرکراوه دەبێتە هۆی
سزادانت .دەکرێت بە هۆی پێشێلکردنی بڕیاری کەرەنتینکردنت بۆ ماوەی هەتا سێ مانگ زیندانی بکرێیت (بە گوێرەی یاسای تاوانی
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لە کاتی کەرەنتینکردنت لەالیەن پسپۆڕی نەخۆشییە گوازراوەکانەوە ،نابێت ئەمانە بکەیت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ڕۆیشتن بۆ شوێنی کار
ڕۆیشتن بۆ قوتابخانە یان شوێنەکانی دیکەی خوێندن
ڕۆیشتن بۆ خواردنگەکان ،مارکێتەکان ،سەنتەرەکانی بازاڕکردن یان شوێنە گشتییەکانی دیکە
ڕۆیشتن بۆ مەلەوانگەکان یان شوێنەکانی یاری و وەرزش
بەکارهێنانی ئامرازەکانی ڕابواردن
ڕۆیشتن بۆ هۆڵی شانۆ ،سینەما ،خواردنگە یان بارەکان
بەکارهێنانی گواستنەوەی گشتی ،وەکوو شەمەندەفەر ،پاس یان تەکسی
بانگهێشتکردنی کەسانی دیکە بۆ سەردانیکردنت یان سەردانیکردنیان
کەڵک وەرگرتن لە خزمەتگوزاریەکانی خاوێنکردنەوە یان خزمەتگوزاریەکانی دیکە لە ماڵەکەی خۆت.

کاتێک لە ماڵەوەیت:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

لە ژووری نووستنی خۆت بە تەنها بخەوە.
بەیانیان و ئێواران بۆ ماوەی  15خولەک پەنجەرەکان بکەوە بە مەبەستی هەواگۆڕکێی ژوورەکەت.
ئەگەر کەسێکی تووشبووی دیکە لە هەمان ماڵدا دەژی ،خۆت دووربگره لە بەرکەوتنی نزیک لەگەڵی.
لەکاتی کۆکین و پژمین پێش دەم و لووتت بە دەستسڕ داپۆشە .ئەگەر دەستسڕ لەبەردەست نەبوو ،ئەوا بەشی سەرەوەی قۆڵت
بەکاربهێنە ،نەوەک دەستەکانت .پاش بەکارهێنانی دەستسڕ بەخێرایی بیخە ناو کیسەیەکی پالستیکی و گرێی بده یان بیخە ناو تەنەکەی
زبڵەوە .دەستەکانت بە ئاو و سابوون بشۆ یان پاککەرەوەیەکی ئەلکهۆلی بەکاربهێنە.
کەوچک و چەقۆ و چنگاڵەکەت بە شێوەی ئاسایی بشۆ.
جلەکان و پێخەفەکانت بە شێوەی ئاسایی بە جل شۆر بشۆ.
دە توانی بە شێوەی ئاسایی لە ماڵەوە خاوێنیان بکەیتەوە (بەاڵم مەیاننێره بۆ دەرەوە بۆ شوشتن) .فیلتەری  HEPAبۆ گسکی کارەبایی
پێشنیار دەکرێت.
دەرگای بەفرگرە ،کۆنترۆڵی ئامێرە کارەباییەکان و ئەو تەنانەی بەردەوام بەکاریان دەهێنی خاوێنیان بکەوە.
هەرچەشنە دەرداوەیەکی و ەکوو بەڵغەم یان ڕشانەوە بە پاکژکەرەوەیەک کە پێکهاتەی کلۆری تێدابێت خاوێن بکەوە .خەستی گیراوەکە
دەبێت  500 ppmبێت .ڕێنمایی خەستی سەر لەیبڵی بوتڵەکە بخوێنەوه.

چوونە دەرەوە:
• دەتوانیت لە بەلەکۆنی خانووەکەت یان باخچەکەت کات بەسەر ببەیت بەاڵم نابێت بەرکەوتنی ڕاستەوخۆت ببێت لەگەڵ کەسانی
دەرەوەی خێزانەکەی خۆت.
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• ئەگەر بکرێت ،بەتایبەت لە ناوچە شاریەکاندا ،پیاسەکردن لەگەڵ ئاژەڵە ماڵیەکان ئەسپاردەی کەسێکی دیکە بکە کە کەرەنتین
نەکرابێت .هەروەها دەکرێت چاودێری ئاژەڵە ماڵیەکان بسپێریتە کەسانی دیکە .بە پێچەوانەوه ،دەتوانی خۆت پیاسە بە ئاژەڵە ماڵیەکان
بکەیت بە مەرجێک کە خۆت دووربگریت لە بەرکەوتنی کەسانی دیکە.

دابینکردنی خۆراک:
• داوا لە کەسێکی دیکە بکە کە کەرەنتین نەکرابێت بۆ ئەوەی کاروباری بازاڕکردنی خواردەمەنیەکانت بۆ بکات.
• هەروەها دەتوانیت بە شێوەی ئۆنالین یان بە تەلەفۆن داوا لە مارکێتەکان بکەیت خواردەمەنیەکانت بۆ بنێرن .ئاگاداربە کە بەرکەوتنی
ڕاستەوخۆت نەبێت لەگەڵ کەسەکە لەکاتی وەرگرتنی کەلووپەلەکە یان پێدانی پاره.

شتەکانی دیکە
• مووچەی قەرەبووکردنەوەی نەخۆشیە گوازراوەکان قەرەبووی کەمبوونی داهاتت دەکات لە کاتی کەرەنتینکردنت یان ئەو کاتەی کە
بە فەرمانی پسپۆڕێکی نەخۆشیە گوازراوەکان خۆت جیا دەکەیتەوه .هەروەها ئەگەر منداڵی تەمەن خوارووی  16سااڵنت هەیە
دەتوانی مووچەی قەرەبووکردنەوەی نەخۆشیە گوازراوەکان وەربگریت و بەم هۆیەوە ناتوانیت بچیتە سەر کارەکەت .بە مەبەستی
وەرگرتنی مووچەی قەرەبووکردنەوەی نەخۆشیە گوازراوەکان سەردانی  Kelaبکە .بۆ ئەوەی بتوانی وەری بگریت ،پێویستە
نووسراوێکی بڕیاری کەرەنتینکردن یان بەڵگەنامەی  SVAلەالیەن پسپۆڕێکی نەخۆشیە گوازراوەکانەوە پێشکەش بکەیت .ئەو
کەسانەی بە شێوەی خۆبەخش خۆیان کەرەنتین دەکەن شایەنی وەرگرتنی مووچەی قەرەبووکردنەوەی نەخۆشیە گوازراوەکان نین .بۆ
وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەربارەی مووچەی قەرەبووکردنەوەی نەخۆشیە گوازراوەکان و چۆنیەتی داواکردنی سەردانی وێبسایتی
 Kelaبکە بەم ناونیشانەwww.kela.fi/tartuntatauti :
• ئەگەر لەکاتی کەرەنتینکردنتدا پێویستت بە ئوتومبێلی فریاکەوتن بوو ،لەکاتی پەیوەندیکردنت لەگەڵیان ،ناوەندی وەاڵمدانەوەی
فریاکەوتنی خێرا ئاگاداربکەوە کە لە کەرەنتیندای.

ئەگەر هەستت بە دەرکەوتنی نیشانەکان کرد:
هەندێک لە نیشانەکانی نەخۆشی کۆرۆنا بریتین لە ،تا ،کۆکە ،ئازاری قورگ ،ئاوی لووت ،هەناسە تەنگی ،لەدەستدانی هەستی بۆن و
چێژ ،سکچوون یان ئازاری بە بێ هۆکاری دیاری سک.
ئەگەر هەستت بە هەرکام لەم نیشانانە کرد ،پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی هێڵی یارمەتی کۆرۆناڤایرۆسی 09 818 34600 Espoo
ڕۆژانی دووشەمە هەتاکوو هەینی لە کاتژمێر  7:00بۆ .18:00لە کاتەکانی دیکەدا ،پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی "هێڵی یارمەتی
پزیشکی" .116117
زانیاری گشتی سەبارەت بە کۆرۆناڤایرۆس بە زمانی جۆراوجۆرhttps://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- :
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankkikoronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla
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