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 :دەپارێزیت تریش  ئەوانیش و دەکەیت خۆت تەندروستی چاودێری  چۆن کە بزانە ، "(نییە زانراو" یان) بووە نێگەتیڤ 19-کۆڤید بۆ تۆ پشکنینی ئەگەر
 

 

 ھەبێت؟ ی19-کۆڤید کە کەسێک ھیچ لەگەڵ ھەبووە ھاموشۆت ئایا
 :بردووە بەسەر لەگەڵ کاتت دوواییانە بەم یان دەژیت،  کراوە دەستنیشان 19-کۆڤید بە کە کەسێک لەگەڵ تۆ ئەگەر

 

 بەر  بگرە خۆپارێزییەکان

 . بەرکەوتەی تۆ کە زانیت ئەوەی دوای کات زووترین بە بکە دەمامک بەستنی  بە دەست •

 . بووە 19-کۆڤید تووشی  کە کەسەی ئەو لەگەڵ بەرکەوتنت کۆتا دوای ڕۆژ 10 ماوەی  بۆ دەمامک بەستنی  لە بە بەردەوام •

  بەرکەوتنت کۆتا دوای تەواو ڕۆژی 5 النیکەم بدە ئەنجام تر پشکنینێکی . کرابێت بۆ پشکنینت زوو زۆر لەوانەیە تۆ •

 : بەرکەوتن پاش و جیاکردنەوە بۆ TDH ڕێنماییەکانی  بۆ بگەڕێوە •
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 بکە  خۆت تەندروستی چاودێری

  بە توشبوو کەسێکی  لەگەڵ نزیکت بەرکەوتنی  کە ڕۆژ کۆتا دوای ڕۆژی 10 ماوەی  لە تەنگی ھەناسە  و لووتگیران، قورگئێشە،  کۆکە، تا، بە ئەمانە ئاگاداری •

 . ھەبێت ت19-کۆڤید تۆ لەوانەیە بمێنەوە، ماڵەوە لە سەند، پەرەیان نیشانەکانت ئەگەر. ھەبووە 19-کۆڤید

 
 نەخۆشیت؟ تۆ ئایا

 یان ماسولکە،  یئازار سەرئێشە،  قورگئێشە،  سکچوون،  ڕشانەوە، /یەڵنجدان  ھاتن،  لووت لە ئاو/لووتگیران لەرز،  تا،  بۆن،  یان تام نەمانی ھەناسەتەنگی،  نوێ،  کۆکەی تۆ ئەگەر

 :ھەیە ماندوێتیت
 

 بکەوە جیا خۆت

 . بکەیتەوە جیا خۆت ماڵەوە لە بەتوندی پێویستە تۆ •

 دەتوانن ماڵەوە ئەندامانی . ھەبێت ئەگەر بھێنە، بەکار جیا سەرئاوی و گەرما. بکرێت کە  ئەوپەڕی تا ماڵەکەتدا لە تر کەسانی  لە بە دوور و بمێنەوە تایبەتدا ژوورێکی  لە •

 . بەرکەوتنیان مەترسیی  کەمکردنەوەی بۆ  بکەنەوە جیا شوێنێکی  لە مانەوە لە بیر
 بکە  خۆت تەندروستی چاودێری

 .بمێنەوە ئاوداری بە و وەربگرە زۆر پشووی •

 .نیشانەکانت سووککردنی  یان تا کەمکردنەوەی بۆ بھێنە بەکار ڕەچەتە بێ  دەرمانی  بێت، پێویست ئەگەر •

 .بڵێ  دابینکەرەکە بە نیشانەکانت و بکە تەلەفۆن پێشەکی  بوو، تەندروستی  چاودێریی  بە پێویستت و بوون خراپتر نیشانەکانت ئەگەر •

 

 ...19-کۆڤید بە تووشبوو کەسێکی لەگەڵ نەبووە نزیکت پەیوەندی و نیت نەخۆش تۆ ئەگەر
 بپارێزە  تر کەسانی و خۆت

 .بکە سەیر واڵتەکەت ی19-کۆڤید کۆمەڵگای ئاستەکانی  ھەفتانە •

 .نەبوو دەستبەر ئاو و سابون ئەگەر بھێنە بەکار کحولی  دەستی  کرێمی  یان چرکە، 20 النیکەم ماوەی بۆ بشۆ  ئاو و سابون بە بەردەوام دەستەکانت •

 . مۆبایلەکەت لەناویشیاندا دایانماڵە، پیسی  لە و بکەوە پاک ڕووەکان و کەلوپەل •

 .بپۆشە کلێنسێک یان قۆڵت بە خۆت پژمینی  یان کۆکە •

 
 

 یان www.tn.gov/health/cedep/ncov تکایە. زانی زیاترمان شتی ئەوەی لەگەڵ بگۆڕێن دەکرێ ڕێنماییەکان: بزانە زیاتر
ncov-www.cdc.gov/coronavirus/2019 19-کۆڤید لەبارەی ڕێنماییەکان ن نوێتری بۆ بکە سەیر.  

 
 . COVID19.Info@tn.gov ئیمەیڵی یان 6940-770( 615) تەلەفۆنی ڕێگای لە بکە کۆمەڵگا پاڵپشتیی و 19-کۆڤید حاڵەتی  تیمی بە پەیوەندی پرسیارەکان؟
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