ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێک بۆ ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ )کۆڤﯿﺪ(19 -
ﺋەﮔەر ﻫەﺳﺖ دەﮐەﯾﺖ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﺖ ﺑﺎش ﻧﯿﯿە و ﯾەکێک ﯾﺎن زﯾﺎﺗﺮ ﻟەﻣﺎﻧەی ﺧﻮارەوەت تێداﯾە:
● ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯽ ﺑەرزی ﻟەش )ﺗﺎی ﺑەرز(؛
● کۆﮐەﯾەﮐﯽ ﺑەردەواﻣﯽ ﻧﻮێ؛
● ﻧەﻣﺎن ﯾﺎن گۆڕاﻧﮑﺎری ﻟە ﻫەﺳﺘﯽ بۆﻧﮑﺮدن ﯾﺎن ﺗﺎﻣﮑﺮدﻧﺘﺪا؛
تۆ دەبێت ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺑﻢێﻧﯿﺘەوە و خۆت ﻟە ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺟﯿﺎﺑﮑەﯾﺘەوە )ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺑﻢێﻧﯿﺘەوە دوور ﻟە
ﺧەڵﮐﯽ ﺗﺮ( بۆ ﻣﺎوەی  10ڕۆژ .تۆ ﻫەروەﻫﺎ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﭙﺸﮑﻨﺮێﯾﺖ بۆﺋەوەی ﺑﺰاﻧﯿﺖ ﺋﺎﯾﺎ
ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت ﻫەﯾە ﯾﺎن ﻧﺎ.
چۆن ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﺋەﻧﺠﺎم دەدەﯾﺖ
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێﮐﯽ ﻧﻤﻮﻧەی لێﺧﺸﺎﻧﺪﻧﺖ بۆ ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرێت بۆﺋەوەی ﺑﺰاﻧﯿﺖ ﺋﺎﯾﺎ ئێﺳﺘﺎ
ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت ﻫەﯾە ﯾﺎن ﻧﺎ .تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ بڕﯾﺎر ﺑﺪەﯾﺖ ﮐە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐە ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ:
● ﺋەمڕۆ ﻟە ﺷﻮێنێﮐﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﻟە ﻧﺰﯾﮑﯽ خۆت و ﺑەﯾﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐەت ﺑەدەﺳﺖ ﺑﮕﺎت ،ﯾﺎن
● ﺑە ﮐەرەﺳەی ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﻟە ﻣﺎڵهوه.
ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێﮐﯽ ﺗﺮ ﻫەﯾە ،ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ دژەﺗەن بۆﺋەوەی ﺑﺰاﻧﯿﺖ ﺋەﮔەر پێﺷﺘﺮ ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت
ﮔﺮﺗﺐێت .ﺋەوە هێﺷﺘﺎ ﺑەشێوەﯾەﮐﯽ ﺑەرﻓﺮاوان ﺑەردەﺳﺖ ﻧﯿﯿە.
کێ دەﺗﻮانێت ﺑﭙﺸﮑﻨﺮێت؟
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﭙﺸﮑﻨﺮێﯾﺖ:
●
●
●
●

بۆ خۆت ،ﺋەﮔەر ئێﺳﺘﺎ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت تێدا بێت؛
بۆ ﮐەسێک ﮐە ﻟەﮔەڵ تۆ دەژی ﺋەﮔەر ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻧەخۆﺷﯿﯿەﮐەی تێدا بێت؛
ﺋەﮔەر تۆ ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﺘﻪره دەژﯾﺖ و پێت وﺗﺮاوە ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێک ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ ﺑەر ﻟەوەی ﮐە ﺑﭽﯿﺖ
بۆ ﻧەخۆﺷﺨﺎﻧە ،بۆ ﻧﻤﻮﻧە ،بۆ ﻧەﺷﺘەرﮔەری؛
ﺋەﮔەر تۆ ﻟە ﻧﺎوﭼەﯾەک دەژﯾﺖ ،ﮐﺎر دەﮐەﯾﺖ ﯾﺎن دەﺧﻮێﻧﯿﺖ ﮐە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎی تێدا
بڵاوبۆﺗەوە .ﻟە  2020-08-06ﺋەواﻧە ﺋەم ﺷﻮێﻧﺎﻧە ﺑﻮون :ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ
لێﺳﺘەشێ ،ﻟﻮوﺗﻦ ،پێﻧﺪڵ ،ﯾﺎن ﺑﻼﮐﺐێرن ﻟەﮔەڵ داروﯾﻦ(

ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ بۆ ﻫەﻣﻮو ﺋەواﻧەﯾە ﮐە ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﺘەرە ،ﺳﮏۆﺗﻠەﻧﺪ ،وەیڵز و ﺋﯿﺮﻟەﻧﺪای ﺑﺎﮐﻮور
دەژﯾﻦ.
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ﮐەی ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ
ﺋەﮔەر ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎت تێداﯾە ،تۆ دەبێت ﺑە زووﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو
ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێک ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ .تۆ دەبێت ﻟە ﯾەﮐەم  5ڕۆژی دەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧەوە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐە ﺋەﻧﺠﺎم
ﺑﺪەﯾﺖ.
ﺳەردانێک بۆ ﺷﻮێﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێک تۆﻣﺎر ﺑﮑە بۆﺋەوەی ﺋەمڕۆ لێرە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐەت بۆ ﺋەﻧﺠﺎم
ﺑﺪرێت .ﯾﺎن ﮐەرەﺳەﯾەﮐﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﻟە ﻣﺎڵەوە داوا ﺑﮑە ﺋەﮔەر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﺷﻮێﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ.
ﻟە ڕۆژاﻧﯽ  1بۆ  4دا ،تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟە ﺷﻮێﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﯾﺎن ﻟە ﻣﺎڵەوە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐەت بۆ ﺋەﻧﺠﺎم
ﺑﺪرێت .ﺋەﮔەر تۆ ﻟە ڕۆژی  4دا داوای ﮐەرەﺳەی ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﻟە ﻣﺎڵەوە دەﮐەﯾﺖ ،ﺋەوە ﻫەﺗﺎ  3دواﻧﯿﻮەڕۆ
ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪە.
ﻟە ڕۆژی  5دا ،تۆ دەبێت ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﺷﻮێﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ .ﺋەو ﮐﺎﺗە زۆر درەﻧﮓ دەبێت بۆ
داواﮐﺮدﻧﯽ ﮐەرەﺳەی ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﻟە ﻣﺎڵەوە.
ﺑەدەﺳﺘﻪێﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯽ بۆ داوا پێﺷﮑەﺷﮑﺮدن
ﺋەﮔەر کێﺷەت ﻫەﯾە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺑەﮐﺎرهێﻧﺎﻧﯽ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری ﺳەرهێڵ )ئۆﻧﻼﯾﻦ( ،ﺗەﻟەﻓﻮن ﺑﮑە
بۆ:
 119ﺋەﮔەر ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﺘﻪره ،وەیڵز ﯾﺎن ﺋﯿﺮﻟەﻧﺪای ﺑﺎﮐﻮورﯾﺖ
هێڵەﮐﺎن  7ﺑەﯾﺎﻧﯽ بۆ  11ﺷەو ﮐﺮاوەن.
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﭽﯿﺘە ﺳەر ﺋﯿﻨﺘەرنێت بۆ داوا پێﺷﮑەﺷﮑﺮدن بۆ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ
https://self-referral.test-for-coronavirus.service.gov.uk/antigen/name
ﺋەﮔەر تۆ بۆﯾە ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ ﺋەﻧﺠﺎم دەدەﯾﺖ ﭼﻮﻧﮑە ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻧەخۆﺷﯿﯿەﮐەت تێداﯾە ،تۆ خۆت و ﻫەر
ﮐەسێک ﮐە ﻟەﮔەڵ تۆ دەژی پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرﺗﺎن خۆﺗﺎن ﻟە ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺟﯿﺎﺑﮑەﻧەوە ﻫەﺗﺎ
ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑەدەﺳﺖ دەﮔﺎت .ﺋەوە ﻫەروەﻫﺎ ﺑەﺳەر ﻫەر ﮐەسێﮐﺪا دەﭼەﺳﭗێت ﮐە ﻟەﻧﺎو 'ﮔﺮووﭘﯽ
تێﮐەڵاوﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎوﭘﺸﺘﯽ' تۆداﯾە )ﺋەوەش ﮐەسێک دەﮔﺮێﺗەوە ﮐە ﺑەﺗەﻧﻬﺎ دەژی ،ﯾﺎن ﻫەر ﻟەﮔەڵ
ﻣﻨﺎڵەﮐﺎﻧﯽ خۆی دەژی و ﺧەڵﮐﯽ  1ﻣﺎڵی ﺗﺮ(.
ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐە چ ﺷﺖێک ﻟەخۆ دەﮔﺮێت
ﭘﺸﮑﻨﯿﻨەﮐە ﻧﻤﻮﻧەی لێﺧﺸﺎﻧﺪن ﻟەخۆ دەﮔﺮێت ﻟە ﻧﺎوەوەی ﻟﻮﺗﺖ و ﭘﺸﺘﯽ ﻗﻮڕﮔﺖ ،ﻟەڕێﮔەی
ﺑەﮐﺎرهێﻧﺎﻧﯽ ﭼﯿﻠﮑەﯾەﮐﯽ درێژی ﺳەر ﺑە لۆﮐەوە.
تۆ خۆت دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧەی لێﺧﺸﺎﻧﺪن ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ )ﺋەﮔەر تۆ ﺗەﻣەﻧﺖ  12ﺳﺎڵ ﯾﺎن ﺑەرەوژوورە(
ﯾﺎن ﮐەسێک دەﺗﻮانێت ﺋەوە بۆ تۆ ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪات .ﺑﺎوان ﯾﺎن ﺑەخێوﮐﺎران دەبێت ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ
ﻧﻤﻮﻧەی لێﺧﺸﺎﻧﺪن بۆ ﺋەو ﻣﻨﺎڵاﻧە ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەن ﮐە ﺗەﻣەﻧﯿﺎن  11ﺳﺎڵ و ﮐەﻣﺘﺮە.
ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ بۆ ﮐەسێﮐﯽ ﺗﺮ
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ﺋەﮔەر ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﮐە تۆ ﻟەﮔەڵﯾﺎن دەژﯾﺖ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻧەخۆﺷﯿﯿەﮐەﯾﺎن تێداﯾە ،تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ
بۆ ﻫەﺗﺎ ڕادەی  3ﮐەس بۆ ﺋەوان داوا ﺑﮑەﯾﺖ.
ﺋەﮔەر تۆ داوا بۆ ﮐەسێک پێﺷﮑەش دەﮐەﯾﺖ ﮐە ﺗەﻣەﻧﯽ  13ﺳﺎڵ ﯾﺎن ﮐەﻣﺘﺮە ،ﻟەوە دڵﻧﯿﺎﺑەرەوە
ﮐە ﺋەو ﮐەﺳە پێی خۆﺷە تۆ ﭘﺸﮑﻨﯿﻦ بۆ ﺋەو داوا ﺑﮑەﯾﺖ.
ﺋەﮔەر پێوﯾﺴﺘﯿﺖ ﺑە ڕێﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯿﯿە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻧەخۆﺷﯿﯿەﮐەت
ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺑەدەﺳﺖ ﺑﻪێﻧە ﻟە:
ﺋﯿﻨﮕﻠﺘەرە :ئێن ئێچ ئێس  111ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری ﺳەرهێڵی ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
ﺗەﻟەﻓﻮن ﺑﮑە بۆ  999ﺋەﮔەر زۆر ﻫەﺳﺖ ﺑە ﻧﺎﺳﺎﺧﯽ دەﮐەﯾﺖ ﯾﺎن پێت وەﻫﺎﯾە ﺷﺖێﮐﯽ زۆر ﺧﺮاپ
ﻟەﺋﺎراداﯾە.
بۆ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﺗﮑﺎﯾە ﺳەﯾﺮی ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەت ﺑﮑە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
https://www.gov.uk/coronavirus
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