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( 19- کۆڤید   بۆ   پشکنی   )   دەکەیت   کۆڕۆنا   ڤایرۆس   پشکنین    کاتێک    
بە  پەیوەندی .وەردەگریتەوە ئەنجامەکە ئەوەی پێش بخایەنێت ڕۆژێک  چەند  دەکرێت دەکرێت بۆ پشکنینت  19-کۆڤید بۆ کاتێک  

ئەنجامەکەت چاوەڕوانکردت   کات   لە بوو  پزیشك  چاودێری بە پێویستیت یان کەوت   نەخۆش ئەگەر بکە  پزیشكەكەت .  

بکات پشکنی    گونجاو کات   زووترین بە پێویستە بێت بوو  کۆڕۆنا  شڤایرۆ  تووش   ڕەنگە کە هەیە گومات   کە کەسێک  هەر . 

یان تام هەست   لەدەستدات   یان هەناسەدان کێشەی گەروو، ئاوسات   ژانەسەر، کۆکە،  تا، لە بریتی    ڤایرۆش نیشانەکات   باوترین  

بوونە کۆرۆنا  تووش   کە نەکەن  هەست ڕەنگە هەندێکیش و  هەیە توندتریان نیشانەی  کەس  هەندێک .بۆنکردن . 

ئەپلیکەیشت   الیەن لە ئەگەر دایت، کەرەنتی    لە ئەگەر بکرێت  بۆ پشکنینت پێویستە  Smittestopp  یان کرایتەوە، ئاگادار  

هەبووە نەخۆشیەکە لەگەڵ بەرکەوتت   ئەگەر . 

دەکەیت؟ ئەنجامەکەت چاوەڕوان   کاتەی لەو بکەیت چ   پێویستە   
بۆ نابێت  .ئەنجامەکەن چاوەڕوات   کاتەی  لەو بمێننەوە کەرەنتی    لە  ماڵەوە، لە پێویستە دووەکر  پشکنینیان کەسانەی ئەو زۆرینەی  

ڕووی لە پێویستە .بچیت  گشتیەکان شوێنە بۆ  پێویستە و بەکاربێنیت گشت   گواستنەوەی نابێت بچیت، کار یان قوتابخانە  

ت   و ەگەور  کەسات   بەلەخۆگرتت   بکەویتەوە،  دوور تر کەسات   لە  جەستەییەوە
ا
ت   .دەژیت لەگەڵیان کە  گەورەتر منداڵ

ا
منداڵ  

بکرێن چاودێری ئاسات   شێوەیەک  بە  پێویستە بچووک . 

ی بەهۆی ئەگەر • ی بوون  تر کەسات   لە و بمێنیتەوە  لەماڵەوە  پێویستە کردووە، پشکنینت کۆڕۆنا ڤایرۆیس نیشانەکان   

ئەنجامەکەت   چاوەڕوات   کاتەی  لەو بیت دوور .  

ی الیەن  لە  یان کردووە، پشکنینت بووی تووش کەسێکی لە بوونت یکنزی بەهۆی ئەگەر • ئەپلیکەیشن   Smittestopp 

ئەنجامەکەت   چاوەڕوات   کاتەی  لەو بمێنیتەوە لەماڵەوە پێویستە ،کراویتەوە ئاگادار . 

ی لە ئەگەر • نتی   کەرە  هاتت   کۆتای پێش و کەرەنتی    پێکردت   دەست کات   لە پێویستە ناچارکراویت، کەرەنتینکردن   

ا  دەکرێت و پێویستە، کەرەنتینکردن یاسا  بەگوێرەی .بکرێت بۆ پشکنینت کردنەکە ئەو .نەبیت پابەند ئەگەر بدرێیت س   

وەردەگریت یەکەم پشکنیت   لە  نێگەتیڤ پشکنینێك تا  بمێننەوە کەرەنتی    لە پێویستە دەژیت لەگەڵیان کەسانەی . 

کەسە لەگەڵ بەرکەوتن دوایی    دوای لە ڕۆژدا  7 ماوەی لە دووبارە پێویستە  .بمێنیتەوە کەرەنتیندا  لە  ماوەیە  لەم پێویستە  

کەرەنتینەکە بە  کۆتات   دەتوانیت  بوو، نێگەتیڤ ڕۆژ 7 دوای لە پشکنینەکە  ئەگەر .بکەیتەوە پشکنی    نەخۆشەکە  

کەسە لەگەڵ کەوتنبەر  دوایی    دوای لە  دەخایەنێت  ڕۆژ 10 کەرەنتینکردنەکە ماوەی  نەکرا،  بۆ پشکنینت ئەگەر .بێنیت  

بکەیتەوە پشکنی    دووبارە  پێویستە هەیە، نیشانەت ئەگەر .نەخۆشەکە .  

ی لە ئەگەر • تەواو ڕۆژی 7 دواى و  گەیشی    کات   لە پێویستە نەروی    ج، گەیشتنە دوای لە ناوەوەیت چوونە کەرەنتین   

، کەرەنتینکردن و  پشکنی    یاسا  بەگوێرەی  .بکەیت پشکنی    ا  دەکرێت  و پێویسی   ئەگەر .نەبیت پابەند ئەگەر رێیتبد  س   

دەژیت دیکە کەسات   لەگەڵ ئەگەر .بێنیت کەرەنتینەکە بە کۆتات   دەتوانیت بوو، نێگەتیڤ ڕۆژ 7 دوای  لە پشکنینەکە  

ئەگەر .بمێننەوە ماڵەوە لە  کەرەنتیندان لە  کاتەی  لەو پێویستە بکەیت،  پەیڕەو جەستەت   دوورکەوتنەوەی  ناتوانیت و  

بکەیتەوە پشکنی    دووبارە پێویستە دەکەوێت،دەر  ل   نیشانەت  . 

ی لە ئەگەر • ی لەبەرئەوەی کردووە پشکنینت وی ناچاریت کەرەنتین  پێویستە ،هەیە کۆڕۆنات ڤایرۆیس نیشانەکان   

لە  جیاکردنەوە  ڕێساکات   .بیت بوو 19-کۆڤید تووش   دەشێت لەبەرئەوەی بکەیت خۆجیاکردنەوە ڕێساکات   پەیڕەوی   

یەکەم ئەنجامەكات   تا  بکەن  کەرەنتی    خۆیان پێویستە دەژیت لەگەڵیان کەسانەی ئەو .تووندترن کەرەنتینکردن ڕێساکات    

هەبێت پشکنی    ئەنجامدات   بە پێویستیان ئەوانیش ڕەنگە دەژیت  لەگەڵیان کەسانەی ئەو  .وەردەگریتەوە پشکنینت . 

ی ئەگەر تەنانەت کراوە بۆ پشکنینت ئەگەر • نەخۆشیەکە بە بەرکەوتنت وی نەبووە کۆڕۆنات ڤایرۆیس نیشانەکان   

کاتە ئەو ئەمە نموونە، بۆ .پشکنینەکەت ئەنجامەکات   وەرگرتنەوەی  کات   تا  بمێنیتەوە ماڵەوە لە ناکات پێویست ،نەبووە  

سەردات   دەکەیت، توێژینەوە پرۆژەیەک  لە بەشداری  لەبەرئەوەی  بێت کرد  پشکنینەکەت ئەگەر دەبێت جێبەج     

بکەیت گەشت ئەوەی بۆ بکرێت بۆ پشکنینت پێویستە یان دەکەیت،  ەکدامەزراوەی . 

پشکنینەکەت ئەنجایم وەرگرتنەوەی چۆنیەن     
لە وەربگریتەوە کۆڕۆنات ڤایرۆش پشکنیت   ئەنجایم دەتوانیت ڕۆژ، 2-1 نزیکەی دوای لە  Helsenorge.no 

(https://www.helsenorge.no/en/test-results/). بخایەنێت زیاتر کاتێك ێتدەکر  جار هەندێک .  
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ژمارەی  یان نەرویج   نیشتیمات   ناسنامەی ژمارەی  کە کەسێک هەموو   D ژێر لە  ئیمەیلێك  یان مۆبایلێک  ژمارە کە هەیە  ی  

پەیوەندیكردن  زانیاریەکات    (“Kontaktinformasjon”) لە helsenorge.no یان نامەیەک کورتە ڕێگەی لە ئەوە تۆمارکردووە  

ژمارەی یان نەرویج   نیشتیمات   ناسنامەی ژمارەی ئەگەر  .دەبێت بەردەست ئەنجامەکە کاتەی  لەو دەکرێتەوە ادارئاگ ئیمەیلێک  

D   بە پەیوەندی شارەوانیەکەت لە  یان کرد، پشکنینەکەت  تیایدا  کە بکەیت پشکنی    ناوەندی بە  پەیوەندی پێویستە نیە،  یت 
ا

هێڵ  

وەربگریتەوە ئەنجامەکەت ئەوەی بۆ  بکەیت کۆڕۆنا  یارمەت   . 

دەکرێت هێما  دڵنیاكراوە و  پۆزەتیڤ ئەنجامەکە هەیە، کۆڕۆنات ڤایرۆش  ئەگەر  (“positivt/påvist”). ڤایرۆش ئەگەر  

دەکرێت هێما  دڵنیانەكراوە یان نێگەتیڤ ئەنجامەکە نیە، کۆڕۆنات  (“negativt/ikke påvist”). 

 

پۆزەتیڤ ئەنجامەکە) هەیە کۆڕۆنات ڤایرۆس کە بدات نیشان ئەوە پشکنینەکە ئەگەر  

 (بوو
شوین تییم .بکەیتەوە جیا  خۆت پێویستە هەیە، ت (کۆڕۆنا  ڤایرۆش) 19-کۆڤید خۆت  کە  بدات نیشان ئەوە پشکنینەکە ئەگەر  

دەکات پێوە پەیوەندیت شارەوانیەکەت بەرکەوتت   پێهەڵگرتت   .  

وبوونەوەی ئەوەی  بۆ گرنگە بەرکەوتن پێهەڵگرتت   شوین 
ا
هەموو) نزیکەکانت بەرکەوتووە گشت .بوەستێنی    ەنەخۆشیەک بڵ  

بکەن کەرەنتی    خۆیان پێویستە (هەبووە لەگەڵیان نزیکت  بەرکەوتت   کە کەسێک  هەموو و دەژیت لەگەڵیان کە  کەسێک . 

بکرێت بۆ  پشکنینیشیان پێویستە هەروەها  . 

دڵنیا  شتێک دەربارەی  ئەگەر بکەیت  پرسیار تە پێویس بۆیە بگەن، یەکت   لە کە گرنگە .هەیە نهێت   پاراستت   ئەرک  شارەوات    

ڕێک داوای  دەتوانیت .نەبوویت  
ڕ  هەبووت   .بێت سەخت  بەالوە زمانەت  لە تێگەیشی    ئەگەر بکەیت  وەرگت   

بەخۆڕاییە وەرگت  .  

ئەو  گەڵ لە  بکەیت دووری ڕەچاوی ناتوانیت ئەگەر بژیت تیایدا  دیکە  شوێنێك دۆزینەوەی لە بدات  یارمەتیت دەتوانێت شارەوات    

جیاکردۆتەوە خۆت کاتەی لەو  دەژیت لەگەڵیان کەسانەی .  

 

جیاکردنەوە خۆ و کەرەنتی    بە تایبەت ڕێساکان   و ڕاوێژ  
-https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus :ڕاوێژ و ڕێساکات   تایبەت بە کەرەنتی    و خۆ جیاکردنەوە  •

facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-and-isolation/ 

دراو  زمان چەندین بۆ  هەروەها  جیاکردنەوە  خۆ و کەرەنتی    بە تایبەت ڕێساکات   و ڕاوێژ • ڕ  
نوەرگت   

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-

material/informasjon-different-languages/ 

بێت یاسات   سەرپێچیەک  دەکرێت کەرەنتی    و  خۆجیاکردنەوە ڕێساکات   شکاندت   ئێستا، یاسای بەگوێرەی • . 
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