
 ۱۹-کۆڤید ێی کۆرۆنادەربارەی ڤیروسی نو

  ی ھھنوکھییزانیاری
  و وەالمی پرسیاری

دەربارەی  ئاسایی   
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covid-19 

 حھوت رێنمایی ئاسان بۆ پاراستنی خۆت و کھسانی دیکھ 

لھ مالھوە بمینھوە ئھگھر نھخۆش بوی یان ھھستت کرد بھ   .1
سیمپتۆمی سوک، وەکو ژانھقورگم کۆکھ یان ھھالمھتت  

کاتژمێر لھ مالێدا بمێنھوە دوای   ٤۸ھھبو. النی کھم 
 چابونھوەت. 

چرکھ بۆ   ۲۰دەست زۆر جار بھ سابون و ئاوی گھرم بۆ  .2
 النی کھم بشۆرە. 

سپرتوی دەست بھکاربھێنھ ئھگھر دەستشۆردن لھ   .3
 بھردەست نھبو. 

 خۆت دور بگرە لھ تھماسی نیزیک بھ کھسانی نھخؤش.  .4
 دەست مھبھ بۆ چاوت، لوتت یان دەمت.  .5
لؤچی باڵ یان لھناو دەسمالی کاغھدیندا بکۆکھ یان لھ ناو  .6

 بپژمھ.
سھردانی بھساالچوان نھکھی ئھگھر نھخۆش یان ھھلگری    .7

 سێمپتۆمی نھخۆشیھکھ بووی. 

لھ کۆرۆنا  ەوە ڤیروسێکی نویی ۲۰۱۹مانگی سپتھمبھری  لھ
دنیادا بالوبوەتھوە. ئھو نھخؤشیھ کھ ڤیروسھکھ دەبتھ ھۆی  

 . covid-19ەیھ  ۱۹-ناوی کۆڤید

 زۆربھیان بھ سوکی نھخؤش دەبن
زۆربھیان سوک نھخۆش دەکھون بھ کۆکھ یان تا کھ بھ خۆیان 
دەچنھ سھر، بھالم ھھندێکیان سھخت نھخۆش دەکون بھ  

 ن. دژواری ھھناسھدان و ئاوسانی سیھکانیا
ڤیروسھکھ لھ رێگھی تھماسی نێزیک لھگھل کھسێکی نھخۆش  
یان کاتی نھخۆشھکھ دەکۆکێ یان دەپژمێ دەگوازرێتھوە، کھ  

 پێی دەلێن ئالودەکردنی دلۆپھ. 
نیشانھکانی نھخۆشیھکھ زۆر جار سوکن و دەردەکھوێ بھ  
ئاسانی دوای نیزیکھی پێنج رۆژ لھ ئالودەبونی کھسھکھ. بھالم  

دەکرێ لھ پێنج رۆژ زوتور یان درەنگتر   ئھو نیشنانانھ
 دەرکھون.  

ھھستێکی گشتیی نھخۆشی دەدات بھ یھک یان پتر   ۱۹-کۆڤید
 لھم سێمپتۆمانھ:

 کۆکھ  •
 تا •
 دژواری ھھناسھدان  •
 پژمین •
 ژانھقورگ  •
 ژانھسھر  •
 ئێشانی ماسۆلکھ ۆ جمگھ  •
 ھێلنجھاتن. •

 ەبند ھخۆشن ھختترساالچووان س ھب
یدژوار ەکوو ەبێ،د ھختیانس یازاری ھلکیخ بھشێک

  .یھکانس یلتھابیو ئ ھناسھدانھ
زۆربھی ئھوانھی نھخۆشیھکھیان سھخت دەبێ گھورەن لھ  

سالھوەن. تھنانھت کھسانێک نھخۆشی   ۸۰تھمھن و لھسھوی 
کرۆنیکی دل وسپیھلک یان شێرپھنجھیان ھھیھ توشی نھخۆشی  

 سھخت دەبن.  

 ژمارە تلفونی گرنگ
بۆ پرسیاری گشتی    ۱۱۳۱۳ژمارە  ۆپھیوەندی بکھ ب  •

 .۱۹-دەربارەی کۆڤید
ئھگھر پێت نھکرا خۆت چاودێری خۆت بکھی لھ مالێدا   •

بۆ رێنمایی دەربارەی  ۱۱۷۷زەنگ لێ بدە بۆ ژمارە 
 .(بھ سوێدی و ئینگلیزی) نھخۆشێ 

ئھگھر پێت نھکرا خۆت چاودێری خۆت بکھی لھ مالێدا   •
بۆ رێنمایی دەربارەی  ۱۱۷۷ زەنگ لێ بدە بۆ ژمارە

 نھخۆشێ. 
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