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 ڕێنوێنی

 (19-ڤایرۆسی کۆڕۆنا )کۆڤید

 

 Kurdish Sorani/  کوردی
 

ە و ئامۆژگاریەکە بۆ هەموو کەسێکە لە شانشینە NHSئەم ئامۆژگاریە لە سەر بنەمای ڕاوێژ و زانیاریەکانی 

 یەکگرتووەکانی بەریتانیا، بێ گوێدانە واڵتی ڕەچەڵەکیان.
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 ناوەرۆکەکان

 ( چیە و چۆن بە سەالمەتی بمێنیتەوە؟19-ڤایرۆسی کۆڕۆنا )کۆڤید 

 ئەگەر نیشانەکانت هەبوو، چی بکەیت؟

 (یان هەبێت 19-ڕێنوێنی جیاکردنەوە بۆ ئەو خێزانانەی ڕەنگە تووش بوون بەڤایرۆسی کۆڕۆنا )کۆڤید 

 پەیڕەوی ڕێنوێنی جیاکردنەوە بکەیت؟بۆ ماوەی چەند 

 بکەیت؟ NHS 111کە پەیوەندی بە 

 بکەیت؟ NHS 111چۆن پەیوەندی بە 

 چی بکەیت ئەگەر نیگەران بیت دەربارەی حاڵەتی کۆچبەرییت؟ 

 (؟19-چی بکەیت بۆ یارمەتیدان لە وەستاندنی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا )کۆڤید

 

  



 

 ( چیە و چۆن بە سەالمەتی بمێنیتەوە؟19-)کۆڤیدڤایرۆسی کۆڕۆنا 

  
و  نەخۆشیەکی نوێیە کە دەتوانێت کار بکاتە سەر سیەکان 19-کۆڤید

بەهۆی ڤایرۆسێکەوە ڕوودەدات کە پێی  و ئەندامەکانی تر. ڕێڕەوی هەوا

 دەوترێت ڤایرۆسی کۆڕۆنا.

 

بەرکەوتنی دەتوانیت بە سەالمەتی بمێنیتەوە لە ڕێگەی کەمکردنەوەی 

جەستەییت لەگەڵ ئەو کەسانە کە لەگەڵیاندا ناژیت، و لە ڕێگەی 

پەیڕەوکردنی ڕێکاری گرنگی پاک و خاوێنی بۆ یارمەتیدان لە وەستاندنی 

باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا. ئەمە کەسانی هەموو تەمەنێک دەگرێتەوە 

 ێت.تەنانەت ئەگەر هیچ نیشانەیەک یان دۆخێ تری تەندروستیشت نەب -

 

تا دەکرێت پێویستە خۆت دوور بگریت  بەکارهێنانی گواستنەوەی گشتی:

لە بەکارهێنانی گواستنەوەی گشتی و لەبری ئەوە هەوڵ بدەیت پایسکڵ 

بەکاربێنیت، بە پێ بڕۆیت یان ئۆتۆمبێل لێبخوڕیت. ئەگەر پێویست بوو 

ە گواستنەوەی گشتی بەکاربێنیت، هەوڵ بدە خۆت لە کاتی قەرەباڵغەکان ب

لە  پێویستەدوور بگریت و دوور کەوتنەوەی جەستەیی بەکاربێنە. تۆ 

گرنگە کە پەیڕەوی ئەم ڕێنماییە  بپۆشیت. دەمامک  یگواستنەوەی گشت

 بکەیت، دەکرێت سزا بدرێیت ئەگەر پەیڕەوی نەکەیت.

 

پێویستە بەردەوام بیت لە کارکردن لە ماڵەوە ئەگەر  درێژەپێدانی کارکردن:

دەتوانیت. ئەگەر پێویستە بۆ کار بچیت، پێویستە سەرەتا سەیری ئەوە 

بکەیت کە خۆت و ئەندامانی خانەوادەکەت هیچ نیشانەكانتان نیە. ئەگەر 

کەس نیشانەی نیە، دەتوانیت بۆ کار بچیت بەو مەرجەی دوورکەوتنەوەی 

مەترت ڕەچاو بکەیت و زوو بە زوو دەستەکان بشۆیت یان  2جەستەیی 

دەتوانیت لەگەڵ خاوەنکارەکەت سەیری بکەیت بۆ کەیتەوە.پاک ب

ڕێکارەکانی سەالمەتی و بەردەست بوونی کەرەستەی پارێزەری تاکە 

 کەسی لە شوێنی کارەکەت.

 

پۆلیس و هێزی سەربازی ڕەنگە ئەرکیان هەبێت لە جێبەجێکردنی 

ڕێکارەکانی تەندروستی گشتی، لەگەڵ دڵنیاکردنی گەیاندنی خۆراک و شتی 

 ی پێویست بۆ ئەوانەی پێویستیانە.تر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لە دەسەاڵتی ناوچەیی خۆتەوە ئاگاداری ھەر یاسایەکی ناوچەیی قەدەغەی ھاتووچۆ بە کە لەوانەیە تۆ بگرێتەوە

-https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus
 distancing-social-safely-others-with-meeting-19-covid 

 لە ئینگلترا 
 

-19-covid-https://www.gov.scot/publications/coronavirus
levels/-protection لە سکۆتلەندە 

19-https://sanctuary.gov.wales/covid لە وێیڵز 

-ni.gov.uk/publications/guidance-https://www.health
-no-restrictions-coronavirus-protection-health-accompany
 2020-ireland-northern-regulations-2 

 لە ئێرلەندای باكوور

تۆ دەتوانیت کاربەرنامەیەک بۆ مۆبایلە زیرەکەکەت داببەزێنی تا بە 

سەالمەتی بمێنیتەوە. ئەگەر لە پەیوەندی نزیکدا بووی لەگەڵ 

بەکاربەرێکی تری کاربەرنامەکە کە پشکنینەکەی بۆ کۆڕۆناڤایرۆس 

ە. و ئەگەر پشکنینی کاربەرنامەکە ئاگادارت دەکاتەو پۆزەتیڤ بێت ئەوا

تۆ پۆزەتیف بوو، یارمەتیت دەدات لە دیاریکردنی ئەو پەیوەندییانەی کە 

لەوانەیە لە حاڵەتی تردا لەدەستت چووبن لەکاتێکدا زانیارییەکانت بە 

 تایبەتی و نەناسراوی دەمێنێتەوە.
 

 NHS COVID-19 Appئەگەر تۆ لە ئینگاڵند یان وێڵز دەژیت، 

ساڵ بێت  ١٦ەکە بۆ ھەرکەسێک سەرووی دابەزێنە. کاربەرنام

   زمان: ١١بەردەستە. بۆ زانیاری زیاتر بە 

https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-

translated.html  

 
 

 Protect Scotlandئەگەر تۆ لە سکۆتلەندا دەژیت، تۆ دەتوانی 

App  ساڵ بێت   ١٦داببەزێنی. کاربەرنامەکە بۆ ھەرکەسێک سەرووی

 بەردەستە. بۆ زانیاری زیاتر:

https://www.protect.scot/ 

 
 StopCOVID NIئەگەر تۆ لە ئیرلەندای باکوریت، دەتوانی  

Proximity App  داببەزێنی. کاربەرنامەکە بۆ ھەرکەسێک سەرووی

 ساڵ بێت بەردەستە. بۆ زانیاری زیاتر: ١١

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-

stopcovid-ni-proximity-app 

 
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://www.protect.scot/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app


 

 ئەگەر نیشانەکانت هەبوو، چی بکەیت؟

  ئەگەر ئەمانەت هەیە:

هەست بە گەرمی دەکەیت لە کاتی دەستدان لە سینگت یان  -بەرز پلەی گەرمی  •

 پشتت، یاگ

ئەمە واتە دەست بە کۆکەیەکی بەردەوامت کردووە،  -کۆکەیەکی بەردەوامی نوێ  •

 یان

لەدەستدان، یان گۆڕانکاری لە، هەستی گشتیت بۆ تامکردن یان بۆنکردن  •

تام بکەیت، یان شتەکان بۆن  ئەگەر ناتوانییت هیچ شتێک بۆن بکەیت یان -)ئەنۆسیما( 

 یان تامیان لە دۆخی ئاساییان جیاوازە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بکەیت هەنگاوانە ئەم پەیڕەوی گونجاو کاتی زووترین بە پێویستە تۆ : 

: بە الیەنی کەم بۆ ماوەی خۆ جیاکردنەوە

ڕۆژ لەماڵەوە بمێنەوە و پەیڕەوی  10

خێزانانەی ڕێنوێنی جیاکردنەوە بۆ ئەو 

ڕەنگە تووش بوون بە ڤایرۆسی 

هەر کەسێکی دیکە بکە.کۆڕۆنایان هەبێت

لە خانەوادەکەت یان بەرکەوتنی نزیکت 

 10لەگەڵی هەبووە پێویستە بۆ ماوەی 

 ڕۆژ خۆی جیا بکاتەوە.

 

لەماوەی  پشکنین بۆ ڤایرۆسی کۆڕۆنا بکە

دەرکەوتنی  یەکەمین پێنج ڕۆژی

کرێت هەموو کەسێک دە:  نیشانەکانت

بەخۆڕایی پشکنینی بۆ بکرێت ئەگەر 

بۆ زانینی ئەوەی ئەگەر  بوونیشانەیان هە

ڕێگا هەیە بۆ  2تووشی ڤایرۆسەکە بوونە. 

پشکنین. دەتوانیت پشکنینەکە بۆ ئەو شوێنە 

بهێنرێت کە تیایدا دەژیت، یان دەتوانیت بۆ 

پێگەیەکی پشکنین بچیت. لە ڕێگەی 

کورتەنامە، ئیمەیل یان تەلەفۆن 

 ئەنجامەکانی پشکنینەکەت وەردەگریتەوە.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۆ زانیاری زیاتر: ب
 لە سکۆتلەندە

-coronavirus-protect-and-test-19-covid-https://www.gov.scot/publications/coronavirus
service/ 

 لە ئێرلەندای باكوور
-and-guide-step-step-protect-trace-https://www.publichealth.hscni.net/publications/test

translations  

نینێک یان داواکردنی بە ئۆنالین سەردانی ئەم لینکە بۆ حجزکردنی پشک

 test-coronavirus-a-for-https://www.nhs.uk/ask  بکە

 لە بکە 119 بە وەندیپەی نیە، ئۆنالینت  دەسگەیشتنی ئەگەر
 لە 08000282816 یان باکوور ئیرلەندای و وێیڵز ئینگلترا،

 .سکۆتلەندە

: نێگەتیڤ بووئەگەر ئەنجامی پشکنینەکە 

دەتوانیت بوەستیت لە خود جیاکردنەوەکەت 

و ئەگەر هەست بە باشی دەکەیت و چی تر 

هیچ نیشانەیەکتت نیە. ئەندامانی تری 

خانەوادەکەت یان ئەو کەسانەی بەرکەوتنی 

نزیکت لەگەڵیان هەبووە ئەوانیش دەتوانن 

 خود جیاکردنەوەکەی خۆیان بوەستێنن. 

 

:  ئەگەر ئەنجامی پشکنینەکە پۆزەتیڤ بوو

 دەپێویستە ئەوەندەی لە خود جیاکردنەوە 

ڕۆژیەکە ماوە تەواوی بکەیت، و هەموو 

کەسێکی خانەوادەکەت یان ئەوانەی 

بەرکەوتنی نزیکت لەگەڵیان هەیە پێویستە 

-بەردەوام بن لەوەندەی ماویانە لە خود

  ڕۆژیەکەیان. 10جیاکردنەوە 

خزمەتگوزاری بەدواداچوون لە 

ناوچەکەت پەیوەندیت پێوە دەکات کە دوای 

تاندنی یارمەتی تۆ دەکەن بۆ وەس

باڵوبوونەوەی زیاتری ڤایرۆسەکە. 

پرسیارت لێدەکەن کە بەم دواییانە لە کوێ 

بوویت و بەرکەوتنی نزیکت لەگەڵ کێ 

هەبووە؟ ئەمە گرنگە بۆ دەسنیشانکردنی 

ئەوەی کێ پێویستی بە خود جیاکردنەوە و 

ڕۆژ  10مانەوە لەماڵەوە هەیە بۆ ماوەی 

 یان زیاتر.

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


 

نانەی ڕەنگە تووش بوون بەڕێنوێنی   جیاکردنەوە بۆ ئەو خێزا

 ڤایرۆسی کۆڕۆنایان هەبێت

 

 

مەڕۆ بۆ کار، قوتابخانە، نەشتەرگەری  

 پزیشک، دەرمانخانە یان نەخۆشخانە

 

شتومەکی جیاواز بەکاربێنە، یان لە نێوان 

 بەکارهێناندا پاکی بکەوە

 

 خۆت دوور بگرە لە بەرکەوتنی نزیک  

 لەگەڵ کەسانی تر

 

 با خۆراک و دەرمانت بۆ ڕەوانە بکرێت 

 

 پەیڕەوی ڕێنوێنی سەردانیکەران بکە

 

 ئەگەر دەشێت بە تەنھا بخەوە

 

 بەردەوام دەستەکانت بشۆ

 

 بڕێکی زۆری ئاو بخۆوە

 

پاراسیتامۆل بخۆ بۆ یارمەتیدان لە 

 نیشانەكانت

 

 .گرنگە کە پەیڕەوی ئەم ڕێنماییە بکەیت، دەکرێت سزا بدرێیت ئەگەر پەیڕەوی نەکەیت

home-at-stay-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid- :زۆرتر بدۆزەوە لە

guidance 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


 

 ڕێنوێنی جیاکردنەوە بکەیت؟ بۆ ماوەی چەند پەیڕەوی 

 ڕۆژ لەماڵەوە بمێنێتەوە و خۆی جیا بکاتەوە. 10هەر کەسێک کە نیشانەكانی هەیە پێویستە بە الیەنی کەم بۆ ماوەی   •

ڕۆژ لە ماڵەوە بمێننەوەو خۆیان جیا بکەنەوە، بۆ ڕێگری کردن لە  10ئەگەر لەگەڵ خەڵکی تر دەژیت، پێویستە بۆ ماوەی  •

 باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکە لە دەرەوەی ماڵەکەت.

ڕۆژ لەماڵەوە بمێننەوە و خۆیان  10بەاڵم، ئەگەر هەر کەسێک لە ماڵەکەت نیشانەكانی لێ دەردەکەوێت، پێویستە بۆ ماوەی  •

ەوە ڕۆژ لە ماڵ 10جیا بکەنەوە لە ڕۆژی دەستپێکردنی نیشانەكان. تەنانەت ئەگەر بە واتای ئەوە بێت کە بۆ زیاتر لە 

 بمێننەوە.

ساڵ یان زیاترە، نەخۆشەیکی درێژخایەنی هەیە، دوو گیانە یان سیستەمی   70ئەگەر لەگەڵ کەسێک دەژیت کە تەمەنی  •

 ڕۆژ تیایدا بمێننەوە. 10بەرگری لەشی الوازە، هەوڵ بدە شوێنێکی تریان بۆ بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی بۆ ماوەی 

 

 بکەیت؟ NHS 111کە پەیوەندی بە 

تەلەفزیۆن،  نەخۆشی دەکەیت کە ناتوانیت هیچ شتێک بکەیت کە لەدۆخی ئاساییدا دەکەیت، وەک سەیركردنی زۆر هەست بە •

 بەکارهێنانی تەلەفۆنەکەت، خوێندنەوە یان دەرچوون لە شوێنی نووستن

 هەست دەکەیت کە ناتوانیت لە ماڵەوە خۆت لەگەڵ نیشانەكان بگونجێنیت  •

 دۆخەکانت خراپتر دەبن •

 

 بکەیت؟ NHS 111چۆن پەیوەندی بە 

بۆ https://111.nhs.uk/covid-19 () بەکاربێنیت NHS 111دەتوانیت خزمەتگوزاری سەرهێڵی ڤایرۆسی کۆڕۆنای 

 111توانیت پەیوەندی بە زانینی ئەوەی دواتر چی بکەیت. ئەگەر ناتوانیت دەستت بە خزمەتگوزاریەكانی سەرهێڵ بگات دە

بکەیت )ئەمە ژمارەیەکی بەخۆڕاییە بۆ پەیوەندیکردن(. دەتوانیت وەرگێڕێک بە زمانی خۆت بەدەست بێنیت لە ڕێگەی دووبارە 

 بۆ گشت پرسیارەکان. ”yes“کردنەوەی وەاڵمی 

 

 چی بکەیت ئەگەر نیگەران بیت دەربارەی حاڵەتی کۆچبەرییت؟

، بەلەخۆگرتنی هەر کەسێک کە بێ مۆڵەت لە شانشینە یەکگرتووەکانی بەریتانیا  ئینگلتراسەردانیکەرانی دەرەوەی واڵت لە 

 ناکرێت بۆ:دەژیێت، پارەی لێ داوا 

 پشکنین بۆ ڤایرۆسی کۆڕۆنا )تەنانەت ئەگەر پشکنینەکە ڤایرۆسی کۆڕۆناش نیشان نەدات( •

ەگەر دەستت بە چارەسەرکردن کرد و دواتر پشکنین ئەوەی نیشاندا کە ڤایرۆسی  بەاڵم ئ -چارەسەر بۆ ڤایرۆسی کۆڕۆنا  •

 کۆڕۆنات نیە، ڕەنگە پارەت لێ وەربگیرێتەوە بۆ هەر چارەسەرێک کە لە دوای ئەنجامی پشکنینەکە وەرت گرتووە

 چارەسەر بۆ مندااڵن کە نیشانەى هاوکات هەوكردنی فرە سیستەمیان هەیە •

 هەیە. 19-اکات ئەگەر بە تەنها پشکنین یان چارەسەرت بۆ کۆڤید هیچ پشکنینێکی پێویست ن

 

 چی بکەیت بۆ یارمەتیدان لە وەستاندنی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا؟

 چرکە 20دڵنیا بە بەردەوام دەستەکانت بشۆیت، بە بەکارهێنانی ئاو و سابوون، بە الیەنی کەم بۆ ماوەی  •

 دەربارەی هۆشیار بوون و سەالمەت بوونپەیڕەوی ئامۆژگاریەکان بکە  •

  2ڕەچاوی دوورکەوتنەوەی جەستەیی بەگوێرەی ئەو شوێنەی تیایدا دەژیت، پەیڕەوی ئامۆژگاریەکانی دەمامک بەستن بکە و  •
 مەتر بکە لە کەسانی تر کە لە گەڵیاندا ناژیت. 

 بۆ زانیاری زیاتر: 

 covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus NHS-/19ڕێنوێنی  •

 WHO :coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/newsڕێنوێنی •

https://111.nhs.uk/covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

