
 

 ۱۹ -کۆڤید 
 پاش پێشبینی چی دەکرێت

 ۱۹-ئھنجامدانی پشکنینی کۆڤید
 
 

   
 ئھنجامدراوە،بۆ  ۱۹-ئھگھر پشکنینی کۆڤید

  کھسانی تر شییھکھ بۆبھر بھمھبھستی چاودێریکردنی تھندروستیت و خۆالدان لھ ب�وبوونھوەی نھخۆ گاوانھی خوارەوە بگرەھھنئھم 
 بھ تھندروستی گشتی بکھپھیوەندی 

 ئھنجامی پشکنینھکان بھ زووترین کات پێت ڕادەگھێنرێت •
 چاودێری تھندروستیت بکھ

 بکھ ۱۹-سھیری نیشانھ باوەکانی کۆڤید
 کۆکھ                                            •
 و ئاستھنگی ھھناسھدانتھنگھنھفھسی  •
 تا •
 موچڕکھ •
 بھردەوامی موچڕکھ بھ ھھڵلھرزین •
 ئازاری ماسولکھ •

 ئھگھر یھکێك لھو نیشانانھت ھھیھ:
 کاتھی کھ چاوەڕوانی ئھنجامھکان دەکھیت کھ خۆت بھدوور بگریت لھوپێویستھ  •
انی بھ ڕادەیھکی زۆر. گھرماوێکی جیا بھکار بھێنھ دەتو لھ کھسانی تر لھ ماڵھکھت  ھھتا رلھ ژوورێکی تایبھت بمێنھوە بھدوو •

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

 بھێننیان خێزان کھ خواردن وپێداویستیھکانت بۆ ا لھ کھسانی تر بکھ وەك برادەر ئھگھر بکرێت، داو •
 پشووی زۆر وەربگرە و ئاو زۆر بخۆرەوە و ئھگھر پێویست بکات دەرمان وەربگرە بۆ کھمکردنھوەی تاکھت •
نگھی تھندروستی یان یئھگھر نیشانھکان خراپتربوون و پێویستت بھ ھھڵسھنگاندنی پزیشکی بوو، پھیوەندی بکھ بھ نۆڕ •

دابینکھرانی بۆ کراوە. ئھمھ یارمھتی  ۱۹-بڵێ کھ پشکنینی کۆڤیدچاودێری  دابینکھریو بھ  ھ ئھوێنھخۆشخانھ پێش ئھوەی بگھیت
 چاودێری تھندروستی دەدات بۆ ئھوەی ھھنگاو بنێن بۆ دوورخستنھوەی کھسانی تر لھ تووش بوون یان بھرکھوتن

 ھیچ نیشانھیھکت تێدا نییھ ( بێ نیشانھکانی نھخۆشی)ئھگھر
 مھگھر:اتھی کھ چاوەڕوانی ئھنجامھکانی پشکنین دەکھیت پێویست ناکات کھ خۆت بھدوور بگریت لھوک •

  یانڕۆژدا  ۱٤ھھبووە لھ دوایین  ۱۹-لھگھڵ کھسێك کھ نھخۆشی کۆڤید بێتپھیوەندییھکی نزیكت ھھبوو -
 ڕۆژدا ۱٤ھھبووە لھ دوایین  ۱۹-پھیوەندییھکی نزیكت ھھبوو لھگھڵ کھسێك کھ نیشانھکانی نھخۆشی کۆڤید -

کھ خۆت بھدوور بگرێت پێویستھ ئھگھر تووشی ھھر نیشانھیھك بوویت لھوکاتھی کھ چاوەڕوانی ئھنجامھکانی پشکنین دەکھیت،  •
 تر لھ کھسانی

 ر نیشانھکانی نھخۆشی سووکن لھ ماڵھوە بمێنھوە وچاودێری تھندروستیت بکھھئھگ -
ھ نگھی تھندروستی یان نھخۆشخانھ پێش ئھوەی بگھیتیئھگھر پێویستت بھ ھھڵسھنگاندنی پزیشکی بوو، پھیوەندی بکھ بھ نۆڕ -

 بۆ کراوە ۱۹-چاودێری بڵێ کھ پشکنینی کۆڤید دابینکھریو بھ  ئھوێ

 ھریتھکانی تھندروستی پھیڕەو بکھن

  ت یان دەسڕککۆکھکھت یان پشمینھکھت داپۆشھ بھ ئانیش •
کار بھێنھ کھ کحولی تێدایھ ئھگھر ھدەست ب پاکژکھرەوەیچرکھ یان زیاتر یان  ۲۰دەستھکانت بشۆ زۆرجار بھ سابوون و ئاو بۆ  •

 سابوون و ئاو بھردەست نھبوو
  شت و ڕووەکان پاککھرەوە بھ بھردەوامی بھ لھخۆگرتنی تھلھفۆنھکھت •

 سھر ئینتھرنێتربگرە لھزانیاری زیاتر وە

http://tn.gov/health/cedep/ncov  یانncov-http://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
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 ئێشھسھر •
 زامی قوڕگ •
 تام و بۆن کردن  یلھدەستدانی نوێ •
 ئارەزووی ڕشانھوە •
 سکچوون   •

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

