کۆڤید19-
چی بکەیت ئەگەر ئەنجامەکانی
پشکنینی کۆڤید 19-نەرێنی بوو
ئەگەر پشکنینی کۆڤید 19-نەرێنی بوو ( یان دەستنیشان نەکرا) ،فێربە چۆن چاودێری تەندروستیت دەکەیت و کەسانی تر دەپارێزیت:

ئایا نزیك بوویت لە هەر کەسێك کە تووشبووی کۆڤید 19-یە؟
ئەگەر لەگەڵ کەسێك دەژیت یان چاودێری کەسێك دەکەیت یان بەم نزیکانە کاتت بەسەربردووە لەگەڵ کەسێك کە تووشی کۆڤید 19-بووە:
خۆت کەرەنتین بکە
• پێویستە بۆ ماوەی  14ڕۆژ لە ماڵەوە بمێنیتەوە پاش کۆتا پەیوەندیکردنت لە گەڵ کەسێك کە تووشبووی کۆڤید19-یە.
• پێداچوونەوە بە زانیارییەکانی پەیوەست بە لێبوردنەکای کەرەنتینە ،و بژاردەکانی کورتترکردنەوەی ماوەی کەرەنتینە بکە لەم ماڵپەڕەدا:
https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/IsolationQuarantineRelease.pdf
چاودێری تەندروستیت بکە
• ئەگەر نەخۆش نیت ئاگاداری نیشانەی تازە ببە وەک کۆکە ،تەنگەنەفەسی ،هەستی تام وچێژو بۆنت نەمێنێت ،لەرزو تات هەبێت ،لوت گیران یان ئاو بە لوتتدا بێتە
خوارەوە ،دڵتێک هەڵدان ،یان ڕشاندنەوە ،سک چون ،قوڕگ کزانەوە ،سەر ئێشە ،ئازاری ماسولکە ،یان هیالکیەکی زۆر.
• ئەگەر هەر یەک لەم نیشانانەت پەرەیسەند لە ماوەی  14ڕۆژ کە کۆتا پەوەندیت هەبووبێت لەگەڵ نەخۆشێکی هەڵگری کۆڤید ،19-ئەوا بەڕێزت هەروەها توشی
کۆڤید 19-بویت .وەدوای هەنگاوەکانی خوارەوە بکەوە.

ئایا نەخۆشی؟
ئاگاداری نیشانەی تازە ببە وەک کۆکە ،تەنگەنەفەسی ،هەستی تام و چێژو بۆنت نەمێنێت ،لەرزو تات هەبێت ،لوت گیران یان ئاو بە لوتتدا بێتە خوارەوە ،دڵتێک
هەڵدان ،یان ڕشاندنەوە ،سک چون ،قوڕگ کزانەوە ،سەر ئێشە ،ئازاری ماسولکە ،یان هیالکیەکی زۆر:
خۆت بەدوور بگرە
• پێویستە کە بەتەواوی خۆت بەدوور بگریت بەمانەوە لە ماڵەوە.
• لە ژوورێکی تایبەت بمێنەوە بەدوور لە کەسانی تر لە ماڵەکەت هەتا دەتوانی بە ڕادەیەکی زۆر .گەرماوێکی جیا بەکار بهێنە ئەگەر بەردەستە .ئەندامانی خێزان
دەتوانن ڕەچاوی مانەوە لە شوێنێکی جیا بکەن ئەگەر بەردەستە بۆ کەمکردنەوەی مەترسی بەرکەوتن.
چاودێری تەندروستیت بکە
• پشووی زۆر وەربگرە و ئاو زۆر بخۆرەوە.
• ئەگەر پێویست بکات ،دەرمانێك وەربگرە بە بێ ئەوەی پزیشک نووسیبێتی بە مەبەستی کەمکردنەوەی تا یان سووککردنی نیشانەکان.
• ئەگەر نیشانەکان خراپتربوون و پێویستت بە چاودێری تەندروستی بوو پەیوەندی بکە لەپێشدا و نیشانەکانت بڵێ بە دابینکەری چاودێری.

ئەگەر نەخۆش نیت و پەیوەندیت نەبووە لەگەڵ کەسێك کە تووشبووی کۆڤید 19-یە...
خۆت و کەسانی تر بپارێزە
• پەیڕەوەی ڕاسپاردە گونجاوەکانی دوورە پەرێزی کۆمەاڵیەتی بکە.
• دەمامکێک بپۆشە لەکاتی بوونت لە شوێنی گشتی لەکاتێکدا کە پەیڕەوکردنی ڕیکارەکانی دوورە پەرێزی کۆمەاڵیەتی ئاستەمە.
• دەستەکانت بشۆ زۆرجار بە سابوون و ئاو بەالیەنی کەمەوە بۆ  20چرکە یان پاکژکەرەوەی دەست بەکار بهێنە کە کحولی تێدایە ئەگەر سابوون و ئاو بەردەست
نەبوو.
• شت و ڕووەکان پاککەرەوە بە بەردەوامی بە لەخۆگرتنی تەلەفۆنەکەت.
• کۆکەکەت یان پشمینەکەت داپۆشە بە ئانیشکت یان دەسڕە.
• ئەگەر تووشی نیشانەکان بوویت یان مەترسی ترت هەیە سەبارەت بە تەندروستیت ،پەیوەندی بکە بە دابینکەری چاودێری تەندروستیی خۆت.

زیاتر بزانە :ئەگەری هەیە کە ڕێنماییەکان گۆڕانکارییان بەسەردا بێت لەوکاتەی کە زیاتر فێرئەبیت .تکایە سەیری  www.tn.gov/health/cedep/ncovیان
 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncovبکە بۆ دەستکەوتنی نوێترین ڕێنماییەکان سەبارەت بە کۆڤید.19-
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