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   19-کۆڤید  دەربارەی  گشت    زانیاری

م سووك،  نیشانەی هۆی دەبێتە تەنها 19-کۆڤید گشت   شێوەیەیک بە
ا
 بە ئەمە. بکەون نەخۆش زۆر دەکرێت کەس هەندێک بەڵ

 لە بێت یارمەتیدەر کەسێک هەموو کە گرنگە زۆر بۆیە. نەخۆشن خۆیان ئەوانەی یان ڕاستە،  تەمەنت   بە کەسات   بۆ تایبەت  
و هێواشکردنەوەی

ا
 ڕێنماییەکان و ڕێسا پەیڕەوکردت   ڕێگەی لە بکەیت ئەمە دەتوانیت . خەڵکدا ناو لە نەخۆشیەکە بوونەوەی بڵ

و نیشتیمات   و ناوخۆت   ئاست   سەر لە کە
ا
   . دەکرێنەوە بڵ

 زۆرینەی. دەردەکەوێت ل   ت19-کۆڤید نیشانەکات   تا دەبیت تووش کاتەی لەو دەخایەنێت ڕۆژ 5-4 ماوەی گشت   شێوەیەیک بە
 ل   نیشانەكانت  ئەوەی پێش تەشەنەکەریت  زۆر ڕۆژدا 2-1 ماوەی لە. دەبێت نیشانەیان ڕۆژدا 10 ماوەی لە دەبن تووش ئەوانەی

  . نیشانەكان سەرەتای ڕۆژەكات   لە و دەربکەوێت

 ڕەنگە. مردنیش حاڵەتدا،  هەندێک لە و،  تووند نەخۆش   تا سووکەکان نیشانە لە شتێک هەموو هۆی ببێتە دەکرێت 19-کۆڤید
 . بکەن نیشانەیەک هیچ تێبیت   ئەوەی ت    بن 19-کۆڤید تووش   کەس هەندێک

 و بوون سەرەتا هاوشێوەی نیشانەی بوون،  ئەستوور گەروو وەک نیشانەی تووش   سەرەتا دەکەون نەخۆش کەسانەی ئەو
،  بە هەستکردن لەگەڵ دەبن سووک کۆکەی  و گەدە ژات   تووش   کەس هەندێک هەروەها. ماسولکە ئازاری و ژانەسەر تا،  نەساغ 

. نابێت ئەمە تووش   کەسێک هەموو  گەرچ   نەخۆشیەکەن تایبەتمەندی بۆن و تام هەست   بوونەوەی کەم. دەبن سکچوونیش

 خەواندت   بە پێویستیان ڕەنگە. شێوان و سنگ ژات   زەحمەت،  هەناسەدات   وەک دەبن سەخت نیشانەی تووش   کەس هەندێک
 .هەبێت  نەخۆشخانە

 .بن 19-کۆڤید تووش   ئەگەر بکەن بوون سەرما هاوشێوەی سوویک نیشانەی دووچاری ڕەنگە کوتراو کەسات  

 ئەمە هەروەها  . بکەیت خۆت بۆ پشکنی    کەوا گرنگە هەیە،  هەناسەت کۆئەندایم نەخۆش   یان 19-کۆڤید نیشانەکات   ئەگەر
 . پشکنینەکەت   ئەنجایم چاوەڕوات   کاتێک بمێنەوە ماڵەوە لە. هەبێت سووكیشت نیشانەی  تەنانەت  ئەگەر دەبێت جێبەچ   

  

   : بوون تووش لە کردن ڕێگری بۆ ئامۆژگاری

 (: لووت یان گەروو سیەکان، ) هەیە  نوێت نیشانەی هەوا ڕێڕەوی لە کاتێک

 سەر بە ئەمە هەروەها. بکەن خۆیان بۆ پشکنی    و بمێنێتەوە ماڵەوە لە پێویستە نەخۆشەکە کەوا کەسێک هەموو •
نیش کەوا واباشە. بوونە 19-کۆڤید تووش   پێشووتر ئەوانەی لەگەڵ دەبێت،  جێبەچ    کووتراویش کەسات  

ا
 منداڵ

 . نا یان بکات پشکنی    منداڵ دەکات پێویست ئایا دەدەن بڕیار بەخێوکار/باوک و دایک. بکرێت بۆ پشکنینیان

 بنکەیەیک  لە دیمانەیەک پێویستە. بکەیت خۆت بۆ پشکنی    ماڵەوە لە پشکنی   -خود بە دەتوانیت گشت   شێوەیەیک بە •
 .بوو پۆزەتیڤ  کردت ماڵەوە لە پشکنینەی ئەو ئەگەر وەربگریت پشکنی   

 .دەکەیت بوون باشت   بە هەست تا بمێنیتەوە لەماڵەوە پێویستە •

 

 :دەستەکان خاوێت   و پاك و کۆکە

 ئەنیشکت ناو بە یان بەکاربێنە کلێنکسێک. تر کسەات   بەڕووی ڕاستەوخۆ پژمیت   و کۆکی    لە بگرە دوور بە خۆت •
مە  . بەکاربێنە دەست پاکژکەرەوەی دواتر یان بشۆ دەستەکانت و بدە فڕێ کلێنکسەکە. بکۆکە /بت  

 بەکاربێنیت دەست کحول پاکژکەرەوەیەیک دەتوانیت. بشۆ ئاو و سابوون بە دەستەکانت. بپارێزە پایک بە دەستەکان •
 .نی    بەردەست ئاو و سابوون ئەگەر

 

 :  ڤاکسی  

 .  بگرێت وەری ئەوە پێشکەشکراوە 19-کۆڤید ڤاکسیت   کەوا کەسێک هەموو کە دەکرێت پێشنیار •

 .ڤاکسی    وەرگرتت   کات   و شوێن دەربارەی زانیاری بۆ بکە ناوخۆییت شارەوات   بە پەيوەندى •

 

 جیاكردنەوە و کەرەنتی   کردن: 



Generell informasjon om Korona 
Språk: Sorani.  

12/2021  Opprettet: 03/2020 Oppdatert: 
 

 

 .دایت جیاكردنەوە یان کەرەنتی    لە ئەگەر بمێنەوە ماڵەوە لە •

 ئەوانەش سەر بە ئەمە  هەروەها. بکەنەوە جیا خۆیان بوونە 19-کۆڤید تووش   دڵنیات   بە کەوا خەڵیک کەوا داواکاریەکە •
 .وەرگرتووە ڤاکسینیان کەوا دەبێت جێبەچ   

 خانەوادەکەت و خۆت. هەبێت ترەوە کەسات   لە سەالمەتت دووریەیک  پێویستە جیاكردنەوەدایت،  خۆ لە ئەگەر •
 . بەکاربێی   ( هاوشێوەکانیان یان کەشت   شەمەندەفەر،  پاس، ) گشت   گواستنەوەی نابێت و هەبێت سەردانیکارتان ناتوانن

ە دەکەیت،  منداڵ چاودێری ئەگەر •  .هەبێت  لەوانەوە سەالمەتت دووری مەودایەیک تۆش و بکرێن چاودێری کە گرنگت 

 .پۆزەتیڤ  پشکنیت   ئەنجامێیک هەر لە بکەیت  ناوخۆییت شارەوات   ئاگاداری پێویستە •

 .بکەیتەوە نزیکەکانت  بەرکەوتوە ئاگاداری کەوا گرنگە بوویت،  تووش ئەگەر •
 دەتوانیت هەروەها . بکە خۆت پزیشیک بە پەیوەندی تەلەفۆن ڕێگەی لە پزیشکیە،  یارمەت   بە پێویستیت ئەگەر •

 تووش   کەوا بکەوە ڕوون ئەوە دەکەیت پەیوەندی کاتێک . 116117 ژمارە بە بکەیت فریاکەوتت   ژووری بە پەیوەندی
  . بکە 113 بە پەیوەندی فریاکەوتن،  حاڵەت   لە. بوویت 19-کۆڤید

 کەوا گرنگە. بکەیت کەرەنتی    خۆت بکرێت ل   داوات ڕەنگە بووە،  تووش کەوا کەسێکیت نزییک بەرکەوتووى ئەگەر •
  تییم لە کەوا  بکەیت  زانیاریەکانت پەیڕەوی

ا
ۆڵ  .. دەژیت تیایدا شوێنەی لەو دەگریت وەری نەخۆشیەوە کۆنت 

ە توندی جیاكردنەوە خۆ لە کردن کەرەنتی    •  کەسات   لە سەالمەتت دووریەیک پێویستە کەرەنتیندایت،  لە کاتێک. کەمت 
 .هەبێت ترەوە

 ئەگەر بکەیت  ڕاپۆرت   ئەپلیکەیشنەکە  لە دەدەین هانت سێتەپکردووە،  تthe Smittestopp ئەپلیکەیشت   ئەگەر •
 .بووە پۆزەتیڤ  شارەوات   پشکنیت   بنکەی لە پشکنینت ئەگەر دەبێت جێبەچ    کاتە ئەو تەنها ئەمە. بوویت تووش

 

 گروپەکاین مەترش بەرز: 

 خۆت تایبەت   بە پێویستە دایە،  19-کۆڤید توندی نەخۆش   بەرزی مەترش لە کە گروپێکیت بە سەر تۆ ئەگەر •
 ڕەچاوکردت   یان قەرەباڵغەکان شوێنە لە خۆدوورگرتن کردن ڕێگری لە نموونە،  بۆ بپارێزیت،  نەخۆشیەکە بەرامبەر
 . پارێزێت دەت توند کەوتت   نەخۆش لە ڤاکسینەکە. تر کەسات   لە دووریت

 

  ڕێکاری ڕەنگە هەبێت،  نیشتیمات   یان شارەوات   ئاست   لە بوون تووش بەرزی ئاست   ئەگەر
ا
ۆڵ . بەکاردبی     هەمەجۆر نەخۆش   کۆنت 

 دووری ڕەچاوکردت   کاتەی لەو بگرێتە دەمامک بەکارهێنات   یان تر،  کەسات   لە بگرێتە مەتر یەک دووری ڕەچاوکردت   دەکرێت ئەمە
 . بدرێت ئەنجام ناکرێت

تەکە لە بوون تووش بارودۆچ  
ا
 نوێ خۆت کەوا گرنگە. جیاوازە تر شارەوانیەیک بۆ شارەوانیەک لە بارودۆخەکە . دەگۆڕێت وڵ

ت تەواوی و خۆت شارەوانت   سەر بە کە ڕێساکان و پێشنیارەکان بە بکەیتەوە
ا
 .دەبێت جێبەچ    وڵ

 

ت
ا
 دەربارەی گرنگ ئامۆژگاری و زانیاری کەوا دەمێنێتەوە یان دەژیت نەروی    ج لە کەوا دەکات کەسێک هەموو لە داوا دەسەڵ
 نوێ ناوبەناو  و بگۆڕێت ئامۆژگاریەکە  ڕەنگە. www.helsenorge.no و www.fhi.no لە بخوێنێتەوە کۆڕۆنا ڤایرۆش
ی و نەرویج   زمات   بە زانیاری. بکرێتەوە  کەوا بکە کەسێک لە یارمەت   داوای تکایە  ناگەیت،  زانیاریەکە لە ئەگەر. بەردەستە ئینگلت  
  . دەیناسیت

 

https://www.fhi.no/om/smittestopp/
https://www.fhi.no/om/smittestopp/

