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ڤایرۆسى نوێی كۆڕۆنا )كۆڤید(19-
ڤایرۆسى نوێی كۆڕۆنا سەرنجێكى زۆرى ڕاكێشاوە .نەخۆشی ڤایرۆسى كۆڕۆنا دەبێتە هۆكارى
دەركەوتنى چەند نیشانەیەكى كەم .هەندێک خەڵك ،بەتایبەتى ئەوانەى بەتەمەنن و ئەوانەشى
خۆیان نەخۆشن ،لەوانەیە زۆر نەخۆشكەون .بۆیە گرینگە هەموو كەسێك هاوكاربن لە كەمكردنەوەى
بڵاوبوونەوەى ئەو پەتایە لەڕێگەى دانیشتوانەوە .
ئەگەر تۆ تووشبووى ،ئەوا لە ماوەى  0بۆ  14ڕۆژ دەخایەنێت بۆ دەركەوتنى نیشانەکان .
بەشێوەیەكى ئاسایى  5بۆ  6ڕۆژى پێدەچێت .كەسەكان نەخۆشیەكە تێیاندا بەتەواوى گەشەى
كردووە كە نیشانەكانیان تێدا بەدیار دەكەوێت .تا ،کۆکە و كێشە لە هەناسەدان دیارترین نیشانەكانن .
هەندێك كەس تووشى كێشە سیەكان ،قورسى هەناسەدان و نەخۆشیترى جدى دەبنەوە .
ئامۆژگاری بۆ ڕێگری کردن لە تووش بوون:
مەودات بپارێزە !




لەماڵەوە بمێنەرەوە ئەگەر هەست بە نەخۆشى دەكەی .
لەماڵەوە بمێنەرەوە ئەگەر پێتگوترا( لە كەرانتین یان خۆتەنیاكردن ).
ئەگەر دەكرێت ،بەلایەنى كەمەوە یەك مەتر بهێڵەرەوە لەنێوان خۆت و كەسانیتر .

پاكوخاوێنى دەستەكانت بپارێزە !




زۆر دەستت بشۆ بەشێوەیەكى تەواو
 كاتێك كە لەگەڵ خەڵك بوویت
 كاتێك دەچیتە توالێت
 كاتێك كۆكیت ،پژمیت یان لووتت سڕى
 پێش ئامادەكردنى خواردن و نان خوارن
ڤایرۆس لەناوبەر بەكاربهێنە ئەگەر سابوون و ئاو بەردەست نەبوو .

هەواى پاك هەڵمژە !




دووركەوە لە كۆكین و پژمین بەسەر خەڵكیدا .
لەناو كلینكسێك بكۆكە و تواتر فڕێیبدە .دواتر دەستت بشۆ!
ئەگەر كلێنكست لانەبوو ،ئەوا كۆكەكەت بە ئانیشكت بگرە .

ئەگەر پێتوایە تووشبوویت :



ئەگەر گومانت هەیە تووشبوویت ،پێویستە لە ماڵ بمێنیتەوە .
ئەگەر پێویستیت بە هاریكارى پزیشكى هەیە ،پێویستە سەرەتا هەوڵبدەیت پەیوەندی بە
پزیشكەكەت بكەیت لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە .ئەگەر ئەمە نەكرا ،ئەوا پەیوەندى بە ئیمێرجنسى
پزیشكى بكە لەڕێگەى 116117.
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خۆت ئەپدەیت بكەرەوە !


لایەنى پەیوەندیدار داوادەكات لە هەموو كەسێك كە لە نەرویج دەژیەت یان دەمێنێتەوە
ئەوا زانیارى گرینگ لەبارەى ڤایرۆسى كۆڕۆنا بخوێنێتەوە لەڕێگەى  www.fhi.noو
 .www.helsenorge.noئامۆژگاریەكان بەردەوام نوێدەكرێنەوە  .زانیاریەكان بەردەستن بە
نەرویجى و ئینگلیزى .ئئەگەر بۆت زەحمەتبوو بۆ ئەوەى تێبگەیت لەهەر شتێك ،تكایە داواى
یارمەتى لە كەسێك بكە كە دەیناسیت.

