
 

 2022 ئاب، ی23   

 بۆ نەخۆشییەکە باڵوکردنەوەی لە گرتن بەدوور خۆ و تەندروستیت چاودێریکردنی بۆ بکەوە خوارەوە ھەنگاوانەی ئەم شوێن کردووە، پشکنینت 19-کۆڤید بۆ ئەگەر
 :تر کەسانی 

 
 تر ھی ئەنجامەکەت، بۆ دەکەن پێوە پەیوەندیت دابینکەر ھەندێک. ئەنجامەکانت وەرگرتنی بۆ کردووە پشکنینت تۆ  کە کاتێک کراون دابین کە بکەوە ڕێنماییانە ئەو شوێن
 .بھێنیت بەکار ئەنجامەکانت وەرگرتنی بۆ ماڵپەڕێک یان کاربەرنامەیەک کە لێدەکەن داوات

 

 ئەنجامەکان چاوەڕوانیکردنی لەکاتی بکە خۆت تەندروستیی چاودێریی

 :19-ۆڤیدک باوەکانی نیشانە بە  پێداچوونەوە
 کۆکە  •
 ھەناسەدان  قورسیی و ھەناسەتەنگی •
 تا •
 لەرز  •
 ماسولکە  ئازاری •

 سەرئێشە  •
 قورگئێشە  •
 بۆن یان تام نوێی لەدەستدانی •
 یەڵنجدان  •
 سکچوون  •

 

 

 لە ئەنجامەکان بۆ چاوەڕوانیکردن لەکاتی تۆ پێویستە ئەوا ئەنجامەکان، بۆ چاوەڕوانیکردن لەکاتی سەند  پەرەی تۆ لە نیشانەیەک ھەر ئەگەر

 . نا یان کوترابیت بەتەواوی ئەگەر جا بمێنیتەوە، ماڵەوە

 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 بکەن جیا شوێنێکی لە مانەوە لە بیر دەتوانن ماڵەوە ئەندامانی. ھەبێت

 .ەتتایەک کەمکردنەوەی بۆ وەربگرە دەرمان بێت،  پێویست ئەگەر و، بمێنەوە ئاودار شوێنێکی لە وەربگرە، زۆر پشوویەکی •

 نەخۆشخانەوە یان تەندروستی کلینیکی بە پەیوەندی ھەبوو، پزیشکی ھەڵسەنگاندنی بە پێویستیت و بوون خراپتر نیشانەکانت ئەگەر •

 چاودێریی دابینکەری نووسینگەی یارمەتی ئەمە. کراوە بۆ 19-کۆڤید  بۆ  پشکنینت تۆ کە  بڵێ دابینکەرەکە بە و بگەیت لەوەی بەر بکە

 .بەرکەون یان بن تووش تر کەسانی لەوەی ڕێگرتن بۆ بنێن ھەنگاو ەک دەدات تەندروستی
 

 :ھەبوو 19-کۆڤید بە تووشبوو کەسێکی لەگەڵ نزیکت بەرکەوتنی ئەگەر

 .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 •

 . ھەیە داTDH یبەرکەوتن دوای و جیابوونەوە ڕێنماییەکانی لە تر زانیاریی •
 

 

 بدە ئەنجام تەندروستەکان خووە

 ببەستە  دەمامک •

 .بپۆشە کلێنسێک یان قۆڵت بە خۆت پژمینی یان کۆکە •

 .نەبوو بەردەست ئاو و سابون ئەگەر بھێنە بەکار کحولی دەستی کرێمی یان چرکە، 20≤  بۆ بشۆ ئاو و سابون بە زۆرجار دەستەکانت •

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

  سەرھێڵ لە بزانە زیاتر

• http://tn.gov/health/cedep/ncov  

 

 

 بۆ  بنێرە ئیمەیڵ یان 6157706940 تەلەفۆنی  ێگایڕ لە بکە  کۆمەاڵیەتی پاڵپشتیی  و 19-کۆڤید حاڵەتی تیمی بە  پەیوەندی پرسیارەکان؟

COVID19.Info@tn.gov   

https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/Isolation-QuarantineRelease.pdf
http://tn.gov/health/cedep/ncov

