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نمايی ئاسان بۆ پاراستنی خۆت و کهسانی ديکه   حهوت ر

  نيشانهيهکیيان ههستت کرد به  کهوتیئهگهر نهخۆش   .1
،  ههالمهتکۆکه يان  ،، وەکو ژانهقورگی نهخۆشيهکهسوک

نيتهوە   ٤٨النی کهم ههروەهاش . دەب له مالهوە بم
ر له مال نهوە دوای چابونهوەت.  هوەکاتژم  بم

  به سابون و ئاوی گهرم و بهردەوام دەست زۆر جار .2
 . چرکه ٢٠ النی کهمبۆ ، ههرجاربشۆرەوە

نه ئهلکهۆلیپاک کهرەوەی  .3 ئاو   دەستت به ئهگهر ،بهکاربه
 .  يشترانهگه و سابون

کهسانی   لهو نيزيک بوونهوە  دەب له بهريهک کهوتن .4
 . ریگوور راب د شۆ نهخ

 تت يان دەمت. چاوت، لو دە لهدەست مه .5
يندا بکۆکه يان زچی باڵ يان لهناو دەسمالی کاغهۆ له ناو ل .6

 بپژمه.
يان ههلگری   ئهگهر نهخۆش مهکه سهردانی بهساالچوان   .7

 نهخۆشيهکه بووی.  نيشانهيهکی

کی نويی ٢٠١٩مانگی سپتهمبهری  له   له کۆرۆنا  ەوە ڤيروس
،  دنيادا بالوبوەتهوە. ئهو نهخؤشيه که ڤيروسهکه دەبته هۆی

ی دە   . covid-19 ١٩-کۆڤيد نپ
  

 ش دەبنۆزۆربهيان به سوکی نهخ

 ۆ ب  که تاگهرمهزۆربهيان سوک نهخۆش دەکهون به کۆکه يان 
تکۆتا و  خۆيان دەچنه سهر کيان سهخت  ييان د ، بهالم ههند

سانی سی  توشی ئاو  به ئاستهم ههناسه دەدەن وون  هنهخۆش دەک 
 . دەبن

گهی  کی نهخۆش يزيکبونهوە لهڤيروسهکه له ر يان  ،کهس
ی  تهوە، که پ کاتی نهخۆشهکه دەکۆک يان دەپژم دەگوازر

ن ئالو  . يیدەکردنی دلۆپهدەل

  دەردەکهوێ  ئاساننيشانهکانی نهخۆشيهکه زۆر جار سوکن و
نج رۆژ  ئالودەبونی کهسهکه. بهالم ئهو   پاشدوای نيزيکهی پ

نج رۆژ زوت  انانهنيش  ر يان درەنگتر دەرکهون.  دەکرێ له پ

  

يان پتر لهم  کبه يهک تههس گشتيی به١٩-کۆڤيدنهخۆشی 
 :نيشانانه دەکات

  کۆکه 

 ا ت گهرمه 

  دژواری ههناسهدان 

 پژمين 

  ژانهقورگ 

  ژانهسهر 

  شانی ماسۆلکه  جمگه  وئ

 .لنجهاتن  ه
 

  به ساالچووان سهختتر نهخۆش دەبن

ک  ، وەکو دژواری ئخهلکی له بهش ازاری سهختيان دەب
   .ههناسهدان و ئيلتهابی سيهکان

و    ، بهساالچوونزۆربهی ئهوانهی نهخۆشيهکهيان سهخت دەب
ک سالهوەن.  ٨٠ی وو رلهسه نهخۆشی کرۆنيکی دل   يشکهسان
رپهنجهيان ههوسپي  تلک يان ش ، نهخۆشيهکه بۆيان سهختتر ب

 . دەب

 ژمارە تلفونی گرنگ
  بۆ پرسياری گشتی    ١١٣١٣ژمارە  بهپهيوەندی بکه

 .١٩-دەربارەی کۆڤيد

 ری خۆت بکهی ت نهکرا خۆت چاود له   ،ئهگهر پ
نمايی  ١١٧٧زەنگ ل بدە بۆ ژمارە  هوەمال بۆ ر

دی و   یدەربارەی نهخۆش  ئينگليزی).(به سو

  به  ، پهيوەندی بکه سهر ژيانمهترسی له حالهتی له
 .١١٢مارە ژ

 


