کۆڤید19-
پێشبینی چی دەکرێت پاش
ئەنجامدانی پشکنینی کۆڤید19-
ئەگەر پشکنینی کۆڤید 19-بۆ ئەنجامدراوە ،ئەم هەنگاوانەی خوارەوە بگرە بەر بەمەبەستی چاودێریکردنی تەندروستیت و خۆالدان لە
باڵوبوونەوەی نەخۆشییەکە بۆ کەسانی تر
وەشوێن ڕێنماییە پێشکەشکراوەکان بکەوە کاتێک تاقیکردنەوەت بۆ کرا بۆ ئەوەی ئەنجامەکانت وەدەست بهێنی .هەندێ لە دابینکارەکان بۆ ئەنجامەکان
پەیوەندیی تەلەفۆنیت پێوە دەکەن ،ئەوانی دیکە داوات لێ دەکەن بۆ وەدەستهێنانی ئەنجامەکەت ئەپڵیکەیشنێم یان ماڵپەڕ بەکار بهێنی.

لەکاتی چاوەڕوانیی ئەنجامەکان چاوەدێریی تەندروستیت بکە
سەیری نیشانە باوەکانی کۆڤید 19-بکە:
•
•
•
•
•
•

• ئازاری ماسولکە
کۆکە
هەناسەدان
ئاستەنگی
و
تەنگەنەفەسی
• سەرئێشە
تا
• زامی قوڕگ
موچڕکە
• لەدەستدانی نوێی تام و بۆن کردن
هەڵلەرزین
بە
موچڕکە
بەردەوامی
• ئارەزووی ڕشانەوە
• سکچوون
ئەگەر تووشی هەر نیشانەیەك بوویت لەوکاتەی کە چاوەڕوانی ئەنجامەکانی پشکنین دەکەیت ،پێویستە کە خۆت گۆشەگیر بکەی ،جا
پێکوتەت وەرگرتبێ یان نا
 oلە 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 بۆ کەمکردنەوەی
مەترسی بەرکەوتن.
 oپشووی زۆر وەربگرە و ئاو زۆر بخۆرەوە و ئەگەر پێویست بکات دەرمان وەربگرە بۆ کەمکردنەوەی تاکەت.
 oئەگەر نیشانەکان خراپتربوون و پێویستت بە هەڵسەنگاندنی پزیشکی بوو ،پەیوەندی بکە بە نۆڕینگەی تەندروستی یان
نەخۆشخانە پێش ئەوەی بگەیتە ئەوێ و بە دابینکەری چاودێری بڵێ کە پشکنینی کۆڤید 19-بۆ کراوە .ئەمە یارمەتی دابینکەرانی
چاودێری تەندروستی دەدات بۆ ئەوەی هەنگاو بنێن بۆ دوورخستنەوەی کەسانی تر لە تووش بوون یان بەرکەوتن.

ئەگەر تیکەڵ بوونت هەبوبێت لەگەڵ کەسێک کە کۆڤدی 19-هەبێت:
•
•

و تۆ بە تەواوی پێکوتەت بۆ کراوە ،پێویستیت بە کەرەنتینە نییە (تا ئەو کاتیە کە هیچ نیشانەیەکت نییە)
ئەگەر بەتەواوی پێکوتە نەکرێی ،پێویستە کەرەنتینە بکرێی .ڕێنماییەکانی کەرەنتینە و گۆشەگیریی  TDHبەردەستن لێرە.

نەریتەکانی تەندروستی پەیڕەو بکە
•
•
•
•

دەمامکێک بەکار بهێنە.
کۆکەکەت یان پشمینەکەت داپۆشە بە ئانیشکت یان دەسڕ.
دەستەکانت بشۆ زۆرجار بە سابوون و ئاو بۆ  20چرکە یان زیاتر یان پاکژکەرەوەی دەست بەکار بهێنە کە کحولی تێدایە ئەگەر سابوون و
ئاو بەردەست نەبوو.
شت و ڕووەکان پاککەرەوە بە بەردەوامی بە لەخۆگرتنی تەلەفۆنەکەت.

زانیاری زیاتر وەربگرە لەسەر ئینتەرنێت
•

 http://tn.gov/health/cedep/ncovیان http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
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