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بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە پێیان کوتراوە لە ماڵێ بمێننەوە
ڤایرۆسی کڕۆنای ( )coronavirusنوێ سرنجێکی زۆری ڕاکێشاوە .زۆربەی ئەو کەسانەی کە تووشی نەخۆشیی
ڤایرۆسی کڕۆنا ( )COVID-19دەبن تەنیا نیشانەی مامناوەندییان لێ دەردەکەوێ ،بەاڵم ڕەنگە هەندێک کەس زۆر
نەخۆش بکەون .هەر بۆیەیش ئێمە هەوڵ دەدەین خێرایی باڵوبوونەوەی ئەم نەخۆشییە لە هەموو واڵتدا کەم بکەینەوە.
هەندێک کەس لە الیەن دکتۆرەکانیانەوە پێیان کوتراوە کە لە ماڵەکانیاندا بمێننەوە .هەر کەسێک دەستنیشان بکرێت
نەخۆشیی  COVID-19هەیە دەبێ بە تەواوی لە کەسانی دیکە داببڕێ و لە ماڵێدا گۆشەگیر بکرێت .هەر کەسێک کە
دەستنیشان نەکرێت کە نەخۆشی  COVID-19هەیە ،بەاڵم لەبەردەم نەخۆشییەکەدا بووبێت ،دەبێ 'کەرەنتینەی ماڵەوە'
بکرێت.
'گۆشەگیرکردنی ماڵەوە' یانی چی؟
ئەگەر پزیشکەکەت پێی کوتووی کە نەخۆشیی  COVID-19هەیە یان ئەگەر چاوەڕوانی هاتنەوەی ئەنجامی
پشکنینەکەتی ،دەبێ خۆت لە هەموو پەیوەندییەک لە گەڵ کەسانی دیکە بپارێزی بۆ ئەوەی کەسانی دیکەیش تووشی ئەم
نەخۆشییە نەکەی.
گۆشەگیریی ماڵەوە یانی ئەوەی کە تۆ دەبێ لە کەسانی دیکە ،تەنانەت لەو کەسانەی لە گەڵیشیان دەژی ،داببڕێی .نابێ
بچییە دەرەوە ،دەبێ بە تەنیا لە ژوورێک بمێنییەوە ،هەر لەو ژوورەدا خواردن بخۆی و ئاودەست و توالێت لە گەڵ هیچ
کەسی دیکە هاوبەش نەکەی.
ئەگەر نەخۆشییەکەت بەرەوخراپتربوون دەچێت ،لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە پەیوەندیی بە پزیشکەکەتەوە بگرە .ڕەنگە
پزیشکەکە ت بڕیاڕ بدات کە پێویستیت بە گۆشەگیرکردن لە نەخۆشخانەدا هەبێت .گۆشەگیری تا ئەو کاتە دەخایەنێ کە
پزیشکەکەت پێت دەڵێ کە نەخۆشییەکەت نەماوە یان تا ئەو کاتەی کە ئەنجامی پشکنینەکانت پێشانی دەدەن کە هیچی
دیکە نەخۆش COVID-19ت نەماوە.
کەرەنتینەی ماڵەوە یانی چی؟
ئەگەر پزیشکەکەت پێی کوتووی کە تۆ نەخۆش نی ،بەاڵم لەبەردەم نەخۆشییەکەدا بووی ،دەبێ کەرەنتینە بکرێی .دەبێ
لە ماڵەوە بمێنییەوە ،بەاڵم کەرەنتینەی ماڵەوە هێندەی گۆشەگیریی ماڵەوە تووند نییە.
کەرەنتینەی ماڵەوە بەو مانایەیە کە دەبێ تا ئەو جێگایەی کە دەتوانی پەیوەندییەکانت لە گەڵ کەسانی دیکە کەم بکەیەوە،
بەاڵم ناچار نی بە تەواوی گۆشەگیر بکرێی .نابێ بچییە قوتابخانە یان سەر کار ،یان هیچ چاالکییەکی دیکە بکەی ،و
نابێ بە ئامێری هاتووچۆی گشتی (پاس ،شەمەندەفەری کارەبایی ،شەمەندەفەری ژێر زەوی ،شەمەندەفەر ،فڕۆکە یان
کەشتی)گەشت بکەی ،بەڵکوو دەتوانی بە تەنیا بۆخۆت بچیی بۆ پیاسە.
ئەگەر تووشی کۆکە ،هەوکردنی گەروو یان تا یان قورسی هەناسەدان بووی ،بە تەلەفۆن پەیوەندیی بە پزیشکەکەتەوە
بکە .کەرەنتینەی ماڵەوە بۆ ماوەی  14ڕۆژ پاش ئەوەی لەبەردەم نەخۆشییەکەدا بووی دەخایەنێت.
بەڕۆژ بمێنەوە!
حکومەت لە نەرویج داوا لە هەموو کەس دەکات کە زانیارییە گرینگەکانی پەیوەست بە ڤایرۆسی کڕۆنا بخوێنێتەوە و
گوێ بە ڕاوێژکارییەکان بدات لەم ماڵپەڕە  www.fhi.noو  .www.helsenorge.noئەم ڕێنمایە بە شێوەی
بەردەوام بەڕۆژ کراوەتەوە .ئەم زانیارییانە بە هەردووک زمانی نەرویجی و ئینگلیسی لەبەردەستە .ئەگەر تێگەیشتن لە
هەر بەشێکی ئەم زانیارییانە بۆت ئەستەم بوو ،تکایە داوا لە کەسێک بکە کە دەیناسی بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات.

