تو تێکلیەکە نێزک ب دۆزا کۆڤید 19-هەیە ،نها چ دبە؟
وی رێنمایی ژ بۆ خەلکەکە کو هاتنە ناسکرن وەک بەرتەکا نێزیک ب کەسەک کو کۆڤید 19-پۆزەتیڤ هەیە .ئەڤ تێتە دیارکرن وەکی کەسەک کو  6پێ ژ بۆ  15خولەک ئان زێدەتر
د  24دەمژمێر گاڤەک کو وی دۆز وەکی ڤەگرتی بە ( 48دەمژمێر بەری دەرکەتنا نیشانە؛ ژ بۆ دۆزێن بێیا نیشانە 48 ،دەمژمێر بەر رۆژا تێستکرن).

دەما لێنێرین
ل خانی بمینە ئان د چێکرنەکە قیاسکرن ژ بۆ دەما کەرەنتینکرنا خوە .نەچە چێکرنێن قەرەبالخ ،چاالکیێن گشتی ،و دوورکەتنا جڤاکی بجەریبینە .ئەڤ تێ
وی واتایێ کو تو دبە ل دەرڤەیا جهێن گشتی بمینی جهەک کو بەرکەتنا نێزیک ب کەسێن دن هەیە کو روو بدە (ناڤەندێن کرین ،هۆل شانۆ ،ستادیۆمێن) ،جهێن
کار ،خوەندنگە و چێکرنێن پۆلێن دن ،و ڤەگوهەستنا گشتی (پاس ،مێترۆ ،تەکسی ،هەڤبەشێن کەناری )ژ بۆ دەما لێنێرین مەگەر بەشا ساخلەمییا خوەجهی ئان
ویالیەت وی پەسەند کربە ..بەرکەتنێن نیزیک هەیا نها پێویست ب کەرەنتین دکە ،هەکە کو هەردوویا کەسێ ڤەگرتی و بەرکەتنا نێزیک ب بەردەوامی هەبن و
.ب دروستی د هەمی دەمێن د دەما بەرکەتن ماسک بکن؛ ئەڤ رێگری دکە ل وی تێکلی بهێتە کەرەنتینکرن
•
•

پێشنیازا کەرەنتین دکە ژ بۆ پێنج رۆژان ب بکارانینا جیددیا ماسک ژ بۆ پێنج رۆژێن دنێن زێدە .هەکە کو کەسێ ، CDCهەکە کو تو نەییتە ڤاکسینەکرن
.بەرکەتن کێمتر ژ  2سال هەبە ،ماسککرن نەپێدڤیە
،و هەیا نها زێدە نەبووی  J&J،دەرباز کریە ،ئان زێدەتر ژ دوو مەه پشتی ڤاکسینا  mRNAهەکە کو تو ڤاکسینە کربە و و زێدەتر ژ شەش مەه ژ دۆزا
پێشنیازا کەرنتینە ژ بۆ پەنج رۆژان پشتی بکارانینا ماسک ب جیددی ژ بۆ پێنج رۆژێن زێدە ژی دکە .هەکە کو کەرەنتینەیا پێنج رۆژە مومکین CDC
.نەبە ،پێدڤیە کو کەسێ بەرکەتی ماسکەکە باش بکە د هەمی دەمێن گاڤەک کو ژ بۆ  10رۆژ پشتی بەرکەتن دەردۆرا کەسێن دن بە

 Jئان دوو مەه ژ دۆزا  mRNAکەسێن کو دۆزا بهێزکریا خوە ژی وەرگرتنە ،هەری کێم  90رۆژان ڤەگرتیا بەری هەبە ،ئان د  6مەهێ رێزکا بەرییا خوەیا
پێدڤی نینە کو پشتی بەرکەتن کەرەنتینە ببە ،لی دبە ژ بۆ هەیا  10رۆژان پشتی بەرکەتن ماسک بکە .ژ بۆ هەمی بەرکەتیێن ،بێترین جەریباندن ئەڤ & J،
د رۆژا پێنجەم پشتی بەرکەتن کربە .هەکە کو نیشانەیێن ببە ،کەسێن دبە درحال کەرەنتین کن هەیا تێستا نێگەتیڤ تەئید دکە  SARS-CoV-2بوو کو تێستەکە
.کو نیشانەیێن تێکلدار ب کۆڤید 19-نینە
*ژ کەرەما خوە ،هەکە کو بەرتەکا مالباتەکی ،دەما کەرەنتینا تە دەس پێدکە پشتی ئەڤ کو وی دۆز ل ئیزۆلەکرن بهێتە دەرڤە.
کەسێن پرانی ڤاکسینەکری دکارە سەرداناا کەسێن دنێن ڤاکسینکری د ناڤ  health.nd.gov/covidcalculator..دکاری حسابکرا کەرەنتین پەیدا بکی د
 (CDC).خانی بکە بێیا ماسککرن ئان دوورکەتنا جڤاکی .بتکینەل ڤر ژ بۆ پێشنیازا زێدەتر ژ ناڤەندا کۆنترۆل نەخوەشی و رێگرکرن
تێستکرنا گشتیا بێپەرە ل سەرانسەرا نۆرث داکۆتا بەردەستە ژ بۆ هەر کەسەک کو دکارە بهێتە تێستکرن ژ بۆ کۆڤید. 19-بتکینەل ڤر ژ بۆ زانیاریا نووکری ل
.سەر بوویەرێن بێپەرەیا تێستکرن
دگەل تە کار دکە لەسەر دۆماندن ، NDDoHهەکە کو تو نەخوەش بکەتی و تێستە بێتە کرن ژ بۆ کۆڤید 19-د وی دەمێ دە ،و بهێتە زانین کو پزەتیڤ بە
.لێنێرینا خوە وەکی دۆزەکە تەئیدکریا کۆڤید19-
.کەسێن ناڤ مالباتا تە کو تێکلی دکن نایێنە کەرەنتینکرن مەگەر وان هاتبنە ئاگاهدارکرن کو تێکلیا نێزیکا راستەراست ب حالەتەکە تەئیدکری هەیە
.بەرچاڤ بکن ل ڤر و ل ڤر  NDDoHرونیشڤانێن جهێن لێنێرینا دۆمدرێژ و چێکرنێن ژیانا قەرەبالخێن دن  ،و یاریدەرێن لێنێرینا ساخلەمی دبە رێنماییێن

هێما و نیشانەیێن کۆڤید19-
نیشانەیێن هەری بەدەوا کۆرۆناڤایرۆس تا و کۆخینە ،هەناسەدانا بزەحمەت ،نەمانا تام/بێهن ،ئێشا قوورگ ،و ئێشا جەستە سەرئێش ،سەرما ،ئیسهال ،و
گێژبوون/ڤەرشین .وان نیشانەیێنە کو دکارە سەدەما نەخۆشیێن دن ژی بە .هەکە کو تا و نیشانەیێن دن ببە ،ب وی واتایێ نینە کو تو کۆڤید 19-هەیە ،لێ دبە
.دەرحال تێکلی ب پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمییا خوە بکە ژ بۆ تێستکرنا کۆڤید19-

گەرمایا لەشا خوە کۆنترۆل بکە و نیشانەیێن
داوین بەلگەیا پێداچوونکری 12/28/2021:

تو تێکلیەکە نێزک ب دۆزا کۆڤید 19-هەیە ،نها چ دبە؟
ئەڤ ژ بۆ تە پر گرنگە کو رۆژانە دۆخا ساخلەمییا خوە کۆنترۆل بکی ،ب وی رەنگی تو دکاری ب ئاوایەکە بلەز لێنێرین بکی و چارە بکی هەکە کو
نەخوەش بکەتی .ل گۆر تشتەک کو هاتیە زانین ژ ڤەگرتیێن دنێ کۆرۆناڤایرۆس 14 ،رۆژ د درێژترین دەم د ناڤبەرا گاڤەک کو داوین جار بەرکەتیا کۆڤید-
.و گاڤا دەسپیکرنا نیشانەیێن بە 19
•
•
•

:جار ژ رۆژان گەرمییا لەشا خوە بگرە (بکار بینە وەکی کو د رێنمایا گەرماپێو هاتیە گۆتن) 2
 oجارەک دسبەهێ و جارەکە دن د ئێڤارە).هەکە کو تو ژ بیر کر ،د دەمەکە نێزیک کو هات بیرا تە ئەڤ بگرە(
.تو دبە گەرمیا لەشا کۆنترۆل بکی هەر دەمەک کو هەست بکی تا هەیە ئان تا هەبە
.دوو جار د رۆژ دە گەرمییا لەشا خوە بنڤیسینە ،هەر رۆژ دگەل هەر نیشانەیێن رێزکرییا ژێرین

،کۆخین ،کەمهاتنا نەفەس ،ئان نیشانەیێن دن وەکی ژدەسدانا تام/بێهن ،ئێشا قوورگ ،و ئێشا جەستە سەرئێش ),ئان زێدەتر  (100.4 Fهەکە کو تو تا هەبە
.سەرما ،ئیسهال ،و گێژبوون/ڤەرشین ،دبە تێست بکی ژ بۆ کۆڤید19-

هەکە کو ئەز د وی دەما لێنێرین نەخوەش بکەتم چ بکم؟
ئەز دبە بەری تێکلیکرن بچم نەخوەشخانەیێ ،کارمەندێن ب ئاوایەکە دەرحال ئاگاهدار بکم کو تو تیتە کۆنترۆلکرن ژ بۆ کۆڤید .19-ژ بۆ پرسێن زێدەیا
ب هەژمارا تەلەفۆنا , 2880-207-866-1د ناڤبەرا  8سبەهێ 5-.ئێڤارێ .دووشەم هەتا  NDDoHکۆڤید ،19-تێکلی بکە ب هێال گەرما ساخلەمییا گشتیا
.ئینی

ب هەژمارا تەلەفۆنا , 2880-207-866-1د ناڤبەرا  8سبەهێ NDDoH 5-.ژ بۆ پرسێن زێدەیا کۆڤید ،19-تێکلی بکە ب هێال گەرما ساخلەمییا گشتیا
.ئێڤارێ .دووشەم هەتا ئینی

داوین بەلگەیا پێداچوونکری 12/28/2021:

