ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەی زاراوەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ

ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ﻫەروەﻫﺎ پێﯾﺸﯽ دەوﺗﺮێت کۆڤﯿﺪ .19 -کۆڤﯿﺪ 19 -واﺗە 'ﻧەخۆﺷﯽ
ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ﻟە ﺳﺎڵی  2019دا'.

دەﺳﺖ ﺷﺘﻦ
بۆ ﺑەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە بڵاوﺑﻮوﻧەوەی ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ،داوا ﻟە ﻫەﻣﻮو ﮐەس دەﮐﺮێت ﺋەوە دڵﻧﯿﺎ ﺑﮑەن
ﮐە دەﺳﺘەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﺶۆن ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮐﺎتێک ﮐە ﻟە دەرەوە دەﮔەڕێﻧەوە بۆ
ﻣﺎڵەوە ،بۆ ﻣﺎوەی ﻻﻧﯽ ﮐەم  20ﭼﺮﮐە ﺑە ﺳﺎﺑﻮون و ﺋﺎو .ﻫەوڵ ﺑﺪە دەﺳﺖ ﻧەدەﯾﺖ ﻟە دەﻣﻮﭼﺎوت،
داپۆﺷەرێﮐﯽ دەﻣﻮﭼﺎو ﺑﺒەﺳﺘە و ﻣەﺳﺎﻓەﯾەﮐﯽ ﺑﺎش ﻟەنێوان خۆت و ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەدا ﺑەجێ ﺑﻪێڵە ﮐە
ﺧﻪڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەی تۆ ﻧﯿﻦ.

ﮐەﻧﺎرﮔﯿﺮی کۆﻣەڵاﯾەﺗﯽ
ﮐەﻧﺎرﮔﯿﺮی کۆﻣەڵاﯾەﺗﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە 'ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﺑەجێ ﺑﻪێڵﯾﺖ' و ﻣەﺳﺎﻓەﯾەﮐﯽ ﺳەﻻﻣەت ﻟەنێوان
خۆت و ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەدا ﺑەجێ ﺑﻪێڵﯾﺖ ﮐە ﺧﻪڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەی تۆ ﻧﯿﻦ .ﻣەﺳﺎﻓە ﺋەوەﯾە ﮐە  2ﻣەﺗﺮ
)ﯾﺎن ﺷەش پێ ﯾﺎن ﺋەوەﻧﺪەی درێژی ﺳﯿﺴەمێﮐﯽ دەبڵ( خۆت ﻟە ﺧەڵﮐﯽ ﺗﺮ دوور ﺑﮕﺮﯾﺖ ﮐە
ﺳەر ﺑە ﺧەڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەی تۆ ﻧﯿﻦ ،ﻫەم ﻟە ژوورەوە و ﻫەم ﻟە دەرەوە.
داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو
ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ دەﮐﺮێت ﻟەڕێﮔەی ﻟﻮت و دەﻣﻤﺎﻧەوە بڵاو ﺑﺐێﺗەوە .داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو
ﻫەر ﺷﺖێﮐە ﮐە دەﻣﻮﭼﺎو و دەﻣﺖ دادەپۆشێت و بۆ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺑەﮐﺎر دەهێﻧﺮێت ﻟە
بڵاوﺑﻮوﻧەوەی ﺗﻮوﺷﺒﻮن ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐە .داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو دەﮐﺮێت بۆ ﯾەﮐﺠﺎر ﺑەﮐﺎرهێﻧﺎن
بێت ﯾﺎن دووﺑﺎرە ﺑەﮐﺎر ﺑﻪێﻧﺮێﺗەوە .تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻣﻠﭗێچ ،ﻟەﭼﮏ ،دەﺳﺘەسڕی ﮔەورە،
ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﯽ ﺋﺎﯾﻨﯽ ،ﯾﺎن داپۆﺷەرێﮐﯽ ﻗﻮﻣﺎﺷﯽ دەﺳﺘﮑﺮد ﺑەﮐﺎر ﺑﻪێﻧﯿﺖ ﮐە ﺑەﺟﻮاﻧﯽ ﺗەﻧﯿﺸﺘەﮐﺎﻧﯽ
دەﻣﻮﭼﺎو ﺑﮕﺮێﺗەوە .پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﺑﺒەﺳﺘﯿﺖ ﻟەﻧﺎو هۆﮐﺎری ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی
ﮔﺸﺘﯽ ،دوﮐﺎن و ﺳﻮﭘەرﻣﺎرکێﺗەﮐﺎن ،ﻧﺎوەﻧﺪی ﺑﺎزاڕﮐﺮدﻧﯽ داﺧﺮاو و ﺑﺎﻧﮏ ،کۆﻣەڵەی ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎن و
ﻓەرﻣﺎﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ پۆﺳﺘەدا.
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ﻫەﻧﺪێک ﮐەس ﻟە ﺑەﺳﺘﻨﯽ داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﺑەﺧﺸﺮاون .ﺋەوەش ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧە دەﮔﺮێﺗەوە ﮐە ﻧەخۆﺷﯽ،
ﭘەﮐﮑەوﺗەﯾﯽ و ﮐەﻣﺌەﻧﺪاﻣﯿﯿﺎن ﻫەﯾە ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەﮔەر ﺑەﺳﺘﻨﯽ دەﻣﺎﻣﮏ ﺑﺐێﺗە هۆی ﭘەرێﺷﺎﻧﯿﯿەﮐﯽ زۆر
ﯾﺎن بۆ ﺋەو ﮐەﺳە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪار بێت .ﺋەوە دەﮐﺮێت ﻫەﻧﺪێک ﮐەﺳﯿﺶ ﺑﮕﺮێﺗەوە ﮐە دێمێﻧﺸﯿﺎﯾﺎﻧە.
ﺧەڵک ﺑەشێوەﯾەﮐﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ داواﯾﺎن لێ ﻧﺎﮐﺮێت ﺋەوە ﺑﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﮐە ﺋەوان ﺑەﺧﺸﺮاون ،ﺑەڵام
ﻫەﻧﺪێک ﮐەس ﻟەواﻧەﯾە وەﻫﺎﯾﺎن ﺑەﻻوە ﺑﺎﺷﺘﺮ بێت ﮐە ﺷﺖێک ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪەن ﮐە ﺋەوان ﮐەﻣﺌەﻧﺪاﻣﯿﯿەﮐﯿﺎن
ﻫەﯾە وەک پێﻧﺎﺳە ﯾﺎن ﺑﺎﺟﯽ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣە.
ﮔﺮووﭘﯽ تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ
ﮔﺮووﭘﯽ تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە ئێوە ﮔﺮووپێک پێک دەهێﻧﻦ ﮐە ﯾەﮐﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻦ و
ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەن ﻟەﮔەڵ ﺧەڵﮐﯽ ﯾەک ﻣﺎڵی ﺗﺮ ﮐە ﻟەﮔەڵ ئێوە ﻧﺎژﯾﻦ .ﺋەوان دوای ﺋەوە
دەﺑﻦ ﺑە ﮔﺮووﭘﯽ تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ ئێوە .ﻟەﺳەر ﻣﺎڵﭘەڕی ﺣﮑﻮﻣەت سێ جۆر ﮔﺮووﭘﯽ
تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ ﻫەﯾە ﻟەﮔەڵ ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە چۆﻧﯿەﺗﯽ ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﺋەو ﺧەڵﮐﺎﻧە
●
●

●

ئێوە دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑەردەوام ﻟە دەرەوە ﯾەﮐﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺑە ﮔﺮووﭘﯽ ﻫەﺗﺎ ڕادەی  6ﮐەس ﻟە ﻣﺎڵی ﺟﯿﺎوازەوە
ﺋەو ﻣﺎڵاﻧەی ﮐە ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﮔەورەی ﺳەڵﺗﯿﺎن تێدا دەژی ﺋەو ﮐەﺳە ﮔەوراﻧەن ﮐە ﺑەﺗەﻧﻬﺎ دەژﯾﻦ ﯾﺎن
ﻟەﮔەڵ ﻣﻨﺎڵێک دەژﯾﻦ ﮐە ﭘﺸﺖ ﺑەوان دەﺑەﺳﺖێت و ﺗەﻣەﻧﯽ ﻟە  18ﺳﺎڵ ﮐەﻣﺘﺮە .ﺋەوان دەﺗﻮاﻧﻦ
ﺑەردەوام 'ﮔﺮووﭘﯽ تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ' ﻟەﮔەڵ ﯾەک ﻣﺎڵی ﺗﺮ پێک ﺑﻪێﻧﻦ.
ﻫەروەﻫﺎ ئێوە دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑە ﮔﺮووﭘﯽ ﻫەﺗﺎ ڕادەی  2ﻣﺎڵ ﯾەﮐﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﻟە ﻫەر ﺷﻮێنێک بێت -
ﺷﻮێﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ بێت ﯾﺎن ﺗﺎﯾﺒەت ،ﻟە ژوورەوە ﯾﺎن ﻟە دەرەوە .ﺋەوە ﻣەرج ﻧﯿﯿە ﻫەﻣﻮو ﺟﺎرێک
ﻟەﮔەڵ ﺧەڵﮐﯽ ﻫەﻣﺎن ﻣﺎڵ بێت .ﻫەر ﮐەﺳە ﻟە ﮔﺮووﭘﯽ تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ تۆدا وەک
ﯾەک ﻣﺎڵ ﺣﺴﺎب دەﮐﺮێت.

هۆﮐﺎری ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐەﺳﯽ )(PPE
هۆﮐﺎری ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐەﺳﯽ ) (PPEزﻧﺠﯿﺮەﯾەک ﮐەﻟﻮﭘەﻟە ﮐە زۆرﺟﺎر ﻟەﻻﯾەن ﮐﺎرﻣەﻧﺪە ﭘﯿﺸەوەرەﮐﺎﻧەوە
ﺑەﮐﺎر دەهێﻧﺮێت بۆ ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺑەرﮐەوﺗﻦ و ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی دڵۆﭘﯽ زۆر ﺑﭽﻮوک ﻟەﻣﺎوەی
ﮐﺎری ڕۆژاﻧەﯾﺎﻧﺪا .ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﻫەﯾە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە  PPEبۆ ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ،
ﺳەرﭘەرﺷﺘﯿﺎرەﮐﺎن و ﮐﺎرﻣەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﺳەرﭘەرﺷﺘﯽ کۆﻣەڵاﯾەﺗﯽ .وەﻫﺎ ﺑەﺑﺎش داﻧﺎﻧﺮێت ﮐە ﺋەواﻧەی
ﺳەرﭘەرﺷﺘﯽ ﻧﺎﻓەرﻣﯽ ﯾﺎن بێ ﺑەراﻣﺒەر بۆ خێزان و ﻫﺎوڕێﮐﺎﻧﯿﺎن ﻓەراﻫەم دەﮐەن  PPEﻟەﺑەر
ﺑﮑەن ﻟەﮐﺎتێﮐﺪا ﮐە ﺳەرﭘەرﺷﺘﯽ ﺋەﻧﺠﺎم دەدەن ﺗەﻧﻬﺎ ﻟەﮐﺎتێﮐﺪا ﻧەبێت ﻟەﻻﯾەن ﭘﯿﺸەوەرێﮐﯽ
ﺳەرﭘەرﺷﺘﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ وەک ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ﮔﺸﺘﯽ )ﺟﯽ ﭘﯽ( ﯾﺎن ﭘەرﺳﺘﺎرێﮐەوە ڕێﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮاﺑﻦ ﮐە ﺑەﮐﺎری
ﺑﻪێﻧﻦ.

خۆﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ﻟە ﺧەڵک
خۆﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوە ﻟە ﺧەڵک واﺗە تۆ دەبێت ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺑﻢێﻧﯿﺘەوە دوور ﻟە ﺧەڵﮐﯽ ﺗﺮ ﺋەﮔەر
ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت تێدا دەرﮐەوت .پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت بۆ ﻣﺎوەی  10ڕۆژ ﻟە
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ﻣﺎڵەوە ﺑﻢێﻧﯿﺘەوە ﻟەو ﮐﺎﺗەوە ﮐە بۆ ﯾەﮐەﻣﺠﺎر ﻫەﺳﺖ ﺑەوە دەﮐەﯾﺖ ﮐە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﺖ ﺑﺎش ﻧﯿﯿە و
ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت تێدا دەرﮐەوﺗﻮوە.
ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ و ﺷﻮێﻧﭗێ ﻫەڵﮔﺮﺗﻦ
ﺋەوە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﯾﯿەﮐە ﮐە ﻟەﻻﯾەن ئێن ئێچ ئێﺳەوە ﺋﺎﻣﺎدە ﮐﺮاوە بۆ ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﺧەڵک بۆ
ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ﺑەخێراﯾﯽ و ﺷﻮێﻧﭗێ ﻫەڵﮔﺮﺗﻨﯽ ﻫەر ﮐەسێک ﮐە ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻫەﺑﻮوبێت
ﻟەﮔەڵ ﮐەسێک ﮐە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎی ﻫەبێت بۆﺋەوەی ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﭘەیڕەوی ڕێﻧﻤﺎﯾﯿەﮐﺎن ﺑﮑەن و
ﻟە ﻣﺎڵەوە خۆﯾﺎن ﻟە ﺧەڵک داﺑﺐڕن .ﺋەوە ﻫەروەﻫﺎ ﻫەﻧﺪێک ﺟﺎر پێی دەڵێن 'ﺷﻮێﻧﭗێ
ﻫەڵﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑەرﮐەوﺗﻦ'
دابڕان
ﻫەﻧﺪێک ﮐەس ﻟەواﻧەﯾە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ زۆر ﺳەﺧﺘﯿﺎن ﻫەبێت ﮐە ﺋەوان دەﺧﺎﺗە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ
زۆر زۆر بۆ ﻧەخۆش ﮐەوﺗﻦ ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ .دابڕان هۆﮐﺎرێﮐە بۆ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋەو جۆرە
ﮐەﺳﺎﻧە .دابڕان واﺗە ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﺑەرﮐەوﺗﻦ ﻟەﮔەڵ ﺧﻪڵﮐﯽ ﺗﺮ .دوﮐﺖۆرەﮐەت دەبێت ﻧﺎﻣەی
بۆ ﻧﺎردﺑﯿﺖ ﺋەﮔەر تۆ ﯾەکێک ﺑﯿﺖ ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە پێوﯾﺴﺘﯿﯿﺎن ﺑە دابڕاﻧە .ﺑەڵام ﻟە  1ی ﻣﺎﻧﮕﯽ
ﻫەﺷﺘەوە ،دابڕان بۆ زۆرﺑەی ﺧەڵک ڕاﮔﯿﺮاوە.
زۆرﺑەی ﻫەرە زۆری ﺧەڵک ﮐە خۆﯾﺎن دابڕﯾﻮە ئێﺳﺘﺎ دەﺗﻮاﻧﻦ ﭘەیڕەوی ڕێﻧﻤﺎﯾﯿە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎن ﺑﮑەن
بۆ ﻫەﻣﻮو ﮐەس ﮐە ﺋەﻣﺎﻧە دەﮔﺮێﺗەوە :ﺷﺘﻨﯽ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ،داپۆﺷﯿﻨﯽ دەﻣﻮﭼﺎوت ﻟە دوﮐﺎن و ﺷﻮێﻧﯽ
دﯾﮑەی داﺧﺮاودا و هێﺷﺘﻨەوەی ﻣەﺳﺎﻓەی  2ﻣەﺗﺮ ) 6پێ ﯾﺎن دەوروﺑەری ﻗەﺑﺎرەی ﺳﯿﺴەمێﮐﯽ
دەبڵ( ﻟەنێوان خۆت و ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑەدا.
دێمێﻧﺸﯿﺎ ﻟە ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋەو ﺣﺎڵەﺗە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﺎﻧەدا ﻧەﻫﺎﺗﻮوە ﮐە دەشێت ﺧەڵک ﺑﺨەﻧە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ
زۆری ﻧەخۆﺷﮑەوﺗﻦ ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ .ﺑەڵام ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﺑەڵﮔەﮐﺎن ﻧﯿﺸﺎﻧﯿﺎن داوە ﮐە ﺋەو
ﮐەﺳﺎﻧەی دێمێﻧﺸﯿﺎﯾﺎﻧە ﻟەﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ زۆری ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﺪان ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐە .ﺋەوە ﻟەواﻧەﯾە ﺑەهۆی
ﺋەوەوە بێت ﮐە ﻫەﻧﺪێک ﮐەس ﮐە دێمێﻧﺸﯿﺎﯾﺎﻧە ﻟەواﻧەﯾە ﻟە زاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﺎن تێﻧەﮔەن ﺳەﺑﺎرەت ﺑە
ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺳەﻻﻣەﺗﯽ خۆﯾﺎن و ﺧەڵﮐﯽ ﺗﺮ .زۆر ﮐەس ﮐە دێمێﻧﺸﯿﺎﯾﺎﻧە ﻟە ﺧەڵوەﺗﮕەی ﭘﯿﺮﯾﺪا دەژﯾﻦ ﮐە
ﺋەوەش ﺟﺎرێﮐﯽ ﺗﺮ دەﯾﺎﻧﺨﺎﺗە ﺑﺎرێﮐﯽ ﻧﺎﺳﮑەوە.
بۆ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﺗﮑﺎﯾە ﺳەﯾﺮی ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەت ﺑﮑە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
https://www.gov.uk/coronavirus
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