کۆڤید: 19-جوداهی د ناڤبەرا دوورکەتنا فیزیکی ،کەرەنتین و ئیزۆلەکرن چیە؟
ئیزۆلەکرن

دوورکەتنا فیزیکی

کەرەنتین

کەسێن کو بەری نها ب وی ڤایرۆسێ نەخوەش
.کەتنە

کەسێن کو نها نیشانەیێن ژ ڤایرۆس نینە لێ
.بەرکەتیا ڤایرۆس بوونە

کەسێن کو بەرکەتیا وی ڤایرۆس نەبوونە و
.ئاگاهدارا بەرکەتیبوونا وی ڤایرۆس نینە

ستراتیژیەک رێگرکرنا بکارانین ژ بۆ
جوداهکرنا خەلک کو ب ڤایرۆس نەخوەش
.کەتنە ژ خەلکێ تەندروست

ستراتیژیا رێگرکرنا بکارانی ژ بۆ کۆنترۆال
خەلکەک کو ژ بۆ دەمەکی بەرکەتیا ڤایرۆسێ
بوونە ،ژ بۆ وە کوو ببینن هەکە کو نەخوەشن
.ئان نا
.د چێکرنا خانی روو ددە

پیڤاناکە پێشمەرجا بکارئانی ژ بۆ ئالیکاریا
.رێگرکرن ل بەالڤبوونا ڤایرۆسێ

دکارە د خانی روو بدە گاڤەک کو سەرنجا
دەرمانی پێدڤی نینە .د نەخوەشخانەیەک روو ددە
.گاڤەک کو چارەسەرا دەرمانی پێدڤیە
هەکە کو تێستاا پۆزەتیڤ هەبە ئان نیشانەیێن هەبە
.و هەیا نها تێستەک بدەست نەخستبە
هەری کێم  5رۆژ هەکە کو وی کەسێ بێییا
نیشانە بە ،ئان هەکە کو نیشانەیێن بێتر ببن و
وی کەسێ بێییا دەرمان د  24دەمژمێر ژ رۆژا
پێنجەم تا نەبە .دەما ئیزۆلەکرن دبە ب پێنج
رۆژان ماسککرنە باش د دەما ل دەردۆرا
.کەسێن بوون بەرچاڤ ببە

هەکە کو بهیتە ناسکرن وەکی بەرکەتی ب
.ڤایرۆسێ
•

•

•

•
•

•

•
•

ژ خانیێ دەرنەکەتە مەگەر پێدڤی بە .هەکە
کو کەسێن دن د خانیێ دە دگەل تەن ،ب
خوە د ئۆدەیێ "نەخوەش "بمینە ،و هەکە
.مومکین بە ،حەمام ژی هاڤپەر نەکە
هەکە تو ئاژەلێ ل خانیێ هەیە و دگەل
.کەسێن دن دژی ،دەست ژ ئەلێن نەدە
ژ بۆ خوارن ،دەرمان و پێدڤیێن دن ،ب
رێیا مالبات ئان هەڤالین بەست بخە ،ئان
.خزمەتا گهاندن بێیا تێکلی بکار بینە
هەول بدن بەرهەڤ بکن د دەما
.ئیزۆلەکرن
پاقژییا ستاندارد بجەریبینە و پیڤانێن
،پێشمەرج وەکی پارڤەنەکرنا بەشێن خانی
شوتنا دەستێن خوە ،و پاقژکرنا بەردەواما
.ئاستێ دەستلێدایی
هەکە کو لێنێرین ئۆدە ئان حەماما تە پاقژ
بکە ،وان دبە ماسک بکن و ل بەند بمینن
.هەیا تو حەمام بکار بینی
تێکلی ب پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمییا
خوە بکە دەرحال هەکە تو نیشانەیێن
.جیددی هەبە
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•
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هەکە کو تو ب تەڤاهی نەییتە ڤاکسینەکرن
ئان زێدەتر ژ شەش مەه ژ دۆزا دوویەما
دەرباز کریە (ئان زێدەتر ژ mRNA 2
و هەیا نها زێدە ) J&Jمەه ژ ڤاکسینا
:نەبوویە
پێشنیازا کەرەنتینە ژ CDC
o
بۆ  5رۆژان دکە ،ب
ماسککرنا جیددی ژ بۆ 5
رۆژێن دن ژی .هەکە کو
کەرەنتینەیا پێنج رۆژە
مومکین نەبە ،پێدڤیە کو کەسێ
بەرکەتی ماسکەکە باش بکە د
هەمی دەمێن گاڤەک کو ژ بۆ
رۆژ پشتی بەرکەتن 10
.دەردۆرا کەسێن دن بە
هەکە کو تو دۆزا بهێزکریا خوە ژی
وەرگرتنە ،هەری کێم  90رۆژان ڤەگرتیا
بەری هەبە ،ئان د  6مەهێ رێزکا بەرییا
&  Jئان  2مەه ژ دۆزا(  mRNAخوەیا
J):
پێدڤی نینە کو پشتی بەرکەتن
o
کەرەنتینە ببە ،لی دبە ژ بۆ
هەیا  10رۆژان پشتی
.بەرکەتن ماسک بکە

ل خانیێ بمینە و دگەل کەسێن تێکلیێ
.نێزیک نەکە
نەچە خوەندنگەهێ ،سەر کار ئان
چێکرنێن دن کو نەکاری ب دووراهیا -6
.پێ ژ کەسێن دن بمینی
دگەل خۆشەویستێن خوە تەلەفۆن بکە ئان
.ڤیدیۆچەت بکە
ژ بۆ خوارن ،دەرمان و پێدڤیێن دن ،ب
رێیا مالبات ئان هەڤالین بەست بخە ،ئان
.خزمەتا گهاندن بێیا تێکلی بکار بینە
پاقژییا ستاندارد بجەریبینە و پیڤانێن
،پێشمەرج وەکی پارڤەنەکرنا بەشێن خانی
شوتنا دەستێن خوە ،و پاقژکرنا بەردەواما
.ئاستێ دەستلێدایی
نیشانەیێن خوە کۆنترۆل بکە .هەکە کو تو
نەخوەش بکەتی و پێدڤی ب سەرنجا
دەرمانییە ،ب پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمیا
.خوە تێکلی بکە
د  5رۆژ پشتی  SARS-CoV-2تێستا
بەرکەتن ئان دەرحال هەکە کو نیشانەیێن
.چێ ببە

ئەو ژ بۆ چ
کەسەکە؟
ئەڤ چیە؟

د دەردڤەەیا خانی د جهێن گشتی وەکی فرۆشگە
.و جهێ کار

ل کوو روو ددە؟

د هەمی دەمیة هەیا زێدەتر بهێتە رێنماییکرن د
 ND.ئالیێ بەشا ساخلەمییا

ئەز کەنگی وی
بکار تینم؟

د هەمی دەمیة هەیا زێدەتر بهێتە رێنماییکرن د
 ND.ئالیێ بەشا ساخلەمییا
کەسێ ب تەڤاهی ڤاکسینکری دکارن
سەردانا کەسێ ڤاکسینەکری بکە بێیا
•
.ماسک ئان دوورکەتنا فیزیکی
سەردانا کەسێن ڤاکسینەنەکری بکە
•
(وەکی زارۆکێن )د خانیەکە جوداه
کو د مەترسیەکە پرانی کێما
نەخوەشیا کۆڤید 19-بن بێیا
ماسککرن ئان دوورکەتنا فیزیکی
بەشداری ژ چاالکیێن دەرڤەیی و
•
بەتالنی بکە بێییا ماسک ،تەنێ د
چێکرنێن تایبەتیا قەرەبالخ و
بوویەرێن
،ژ بۆ تەمامکرنا لیستا پێشنیازێن
•
.بتکینە ل ڤر

•
•
•
•

•
•
•

.رێگری بکە ل کۆمبونێن مەزن
.پێ ژ کەسێن دن دوور بکەتە6-
هەکە کو تو نەکاری  6پێ ژ کەسێن دن
.دوور بکەتی ،روومەتپۆش بکە
دگەل هەڤالێن خوە ئان حەزکرییێن وان
،تەلەفۆن بکە ئان ب ڤیدیۆ بان تیکلی بکە
ب تایبەت وان کەسێن کو پیرن و دۆخێن
ساخلەمی هەنە کو ژیانا وان دخە بەر
.خەتەرێ
.هەکە کو مومکین بە ،ل خانیێ دە کار بکە
پاکژی بهیلینە و رێگری بکە ل دەستدان و
.لەمسکرنا روومەتا خوە
هەکە کو تو نەخوەش بکەتی و پێدڤی ب
سەرنجا دەرمانییە ،ب پێشکێشکرا لێنێرینا
.ساخلەمیا خوە تێکلی بکە

ئەڤ ژ بۆ چ
دەمەکە؟

ئەڤ د ژیانا
رۆژانەیا من ب
چ واتایەکە؟
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