
 

 ۱۹ -کۆڤید
 چی بکھیت ئھگھر ئھنجامھکانی

 نھرێنی بوو ۱۹ -کۆڤید پشکنینی

 
 

  

 
 ،نھرێنی بوو ( یان دەستنیشان نھکرا)  ۱۹-ئھگھر پشکنینی کۆڤید

 فێربھ چۆن چاودێری تھندروستیت دەکھیت و کھسانی تر دەپارێزیت:
 یھ؟ ۱۹-یدویت لھ ھھر کھسێك کھ تووشبووی کۆڤئایھ نزیك بو

 بووە: ۱۹-گھڵ کھسێك کھ تووشی کۆڤیدبھم نزیکانھ کاتت بھسھربردووە لھری کھسێك دەکھیت یان ھگھر لھگھڵ کھسێك دەژیت یان چاودێئ
 نتین بکھخۆت کھرە

 یھ۱۹-ڕۆژ پاش کۆتا پھیوەندیکردنت لھ گھڵ کھسێك کھ تووشبووی کۆڤید ۱٤پێویستھ کھ لھ ماڵھوە بمێنیتھوە بۆ ماوەی  •
دەتوانی بھ ڕادەیھکی زۆر. گھرماوێکی جیا بھکار بھێنھ  لھ کھسانی تر لھ ماڵھکھت  ھھتا رلھ ژوورێکی تایبھت بمێنھوە بھدوو •

 ئھگھر بھردەستھ. 
 ئھگھر تۆ کارمھندێکی سھرەکیت، دەتوانیت لھماوەی کھرەنتینھکھت کار بکھیت بھدانانی دەمامك لھھھموو کاتێکدا •

 چاودێری تھندروستیت بکھ
 بھتھنگھنھفھسی ئھگھر نھخۆش نیت ئاگاداری نیشانھکانی تا و کۆکھ و  •
 بووبیت.  ۱۹-ھھبێت لھوانھیھ تووشی کۆڤید تھنگھنھفھسی ئھگھر تا و کۆکھ و •
ئھگھر پێویستت بھ ھھڵسھنگاندنی پزیشکی  .ر نیشانھکانی نھخۆشی سووکن لھ ماڵھوە بمێنھوە وچاودێری تھندروستیت بکھھھگئ •

چاودێری بڵێ کھ  دابینکھریبھ  و ھ ئھوێنگھی تھندروستی یان نھخۆشخانھ پێش ئھوەی بگھیتیبوو، پھیوەندی بکھ بھ نۆڕ
 بووە ۱۹-پھیوەندیت ھھیھ لھگھڵ کھسێك کھ تووشی  کۆڤید

 ئایھ نھخۆشی؟
 یان ھھر نیشانھیھکی ترت ھھیھ:تھنگھنھفھسی  ھر تا و کۆکھ وئھگ

 خۆت  بھدوور بگرە
 پێویستھ کھ بھتھواوی خۆت بھدوور بگریت بھمانھوە لھ ماڵھوە •
دەتوانی بھ ڕادەیھکی زۆر. گھرماوێکی جیا بھکار بھێنھ  لھ کھسانی تر لھ ماڵھکھت  ھھتا رلھ ژوورێکی تایبھت بمێنھوە بھدوو •

ئھگھر بھردەستھ. ئھندامانی خێزان دەتوانن ڕەچاوی مانھوە لھ شوێنێکی جیا بکھن ئھگھر بھردەستھ بۆ کھمکردنھوەی مھترسی 
 بھرکھوتن

 چاودێری تھندروستیت بکھ 
 خۆرەوە ب پشووی زۆر وەربگرە و ئاو زۆر •
ئھگھر پێویست بکات،  دەرمانێك وەربگرە بھ بێ ئھوەی پزیشک نووسیبێتی بھ مھبھستی کھمکردنھوەی تا یان سووککردنی  •

 نیشانھکان
ئھگھر نیشانھکان خراپتربوون و پێویستت بھ چاودێری تھندروستی بوو پھیوەندی بکھ لھپێشدا و نیشانھکانت بڵێ بھ دابینکھری  •

 چاودێری
 یھ..... ۱۹-تووشبووی کۆڤید کھنیت و پھیوەندیت نھبووە لھگھڵ کھسێك ئھگھر نھخۆش 

 خۆت و کھسانی تر بپارێزە
 پھیڕەوەی ڕاسپاردە گونجاوەکانی دوورە پھرێزی کۆمھ�یھتی بکھ •
 ئاستھمھدەمووچاوت داپۆشھ لھکاتی بوونت لھ شوێنی گشتی لھکاتێکدا کھ پھیڕەوکردنی ڕیکارەکانی دوورە پھرێزی کۆمھ�یھتی  •
کار بھێنھ کھ کحولی تێدایھ ھدەست ب پاکژکھرەوەییان  چرکھ  ۲۰ابوون و ئاو بھالیھنی کھمھوە بۆ دەستھکانت بشۆ زۆرجار بھ س •

 ئھگھر سابوون و ئاو بھردەست نھبوو
 شت و ڕووەکان پاککھرەوە بھ بھردەوامی بھ لھخۆگرتنی تھلھفۆنھکھت •
 یان دەسڕ ت ککۆکھکھت یان پشمینھکھت داپۆشھ بھ ئانیش •
چاودێری  ئھگھر تووشی نیشانھکان بوویت یان مھترسی ترت ھھیھ سھبارەت بھ تھندروستیت، پھیوەندی بکھ بھ دابینکھری •

 تھندروستی

: ئھگھری ھھیھ کھ ڕێنماییھکان گۆڕانکارییان بھسھردا بێت لھوکاتھی کھ زیاتر فێرئھبیت. تکایھ سھیری  زیاتر بزانھ
http://tn.gov/health/cedep/ncov  یانncov-http://www.cdc.gov/coronavirus/2019  بکھ بۆ دەستکھوتنی

 ۱۹-نوێترین ڕێنماییھکان سھبارەت بھ کۆڤید
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