ڕێﻧﻮێﻧﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ دابڕان
ﻫەﻧﺪێک ﮐەس ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ زۆر ﺳەﺧﺘﯿﺎن ﻫەﯾە و دابڕان هۆﮐﺎرێﮐە بۆ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋەوان
ﭼﻮﻧﮑە ﺋەوان ﻟەﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ زۆری ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﺪان ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ )کۆڤﯿﺪ.(19 -
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 .ﮐەسێک پێوﯾﺴﺘﯽ ﺑە دابڕاﻧە ﺋەﮔەر ﯾەکێک ﯾﺎن زﯾﺎﺗﺮ
ﻟەو ﺣﺎڵەﺗە ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﺎﻧەی ﻫەبێت ﮐە ﻟەو ﻟﯿﺴﺘەدا ﻫﺎﺗﻮون ﮐە دەﮐﺮێت لێرەدا ﺑﺒﯿﻨﺮێﺗەوە.
ﻟﯿﺴﺘەﮐە دێمێﻧﺸﯿﺎی تێدا ﻧﯿﯿە ﺑەڵام ﺑەڵﮔەﮐﺎن ﻧﯿﺸﺎﻧﯿﺎن داوە ﮐە ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی دێمێﻧﺸﯿﺎﯾﺎﻧە ﻟەﺑەر
ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ زۆری ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﺪان ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐە .ﺑەو هۆﯾەوە ﭘەیڕەوﮐﺮدﻧﯽ ڕێﻧﻮێﻧﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ دابڕان
دەشێت ﺑەﺳﻮود بێت.
ﺋەﮔەر تۆ پێﺷﺘﺮ خۆت دابڕﯾﻮە ،دەبێت ﺑەردەوام بێت ﻟەﺳەر ﭘەیڕەوﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم ڕێﻧﻮێﻧﯿﺎﻧە:
● دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ زوو زوو بۆﻣﺎوەی  20ﭼﺮﮐە ﺑﺶۆ؛
● ﻟە دوﮐﺎن و ﺷﻮێﻧﯽ داﺧﺮاوی ﺗﺮدا دەﻣﻮﭼﺎوت داﺑﭗۆﺷە؛ وە
● ﻣەﺳﺎﻓەی  2ﻣەﺗﺮ ) 6پێ ﯾﺎن ﺋەوەﻧﺪەی درێژی ﺳﯿﺴەمێﮐﯽ دەبڵ( ﻟەنێوان خۆت و
ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑەدا ﺑﻪێڵەرەوە ﮐە دەﯾﺎن ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻟە دەرەوەی ﺧەڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەی خۆت .
ئێﺳﺘﺎ ﭼﯽ ڕوودەدات؟
تۆ ﻫﯿﭽﯽ دﯾﮑە ﺑەﺳﺘەی خۆراﮐﯽ بێ ﺑەراﻣﺒەر وەرﻧﺎﮔﺮﯾﺖ ،دەرﻣﺎﻧﺖ بۆ ﮔەﯾەﻧﺪرێﺗە ﻣﺎڵەوە و
ﺳەرﭘەرﺷﺘﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﻟە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری دابڕاﻧﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ وەرﻧﺎﮔﺮﯾﺖ .ﺑەڵام:
● تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟەﮔەڵ ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐەی خۆت ﻗﺴە ﺑﮑەﯾﺖ بۆﺋەوەی ﺑﺰاﻧﯿﺖ چ
ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿەﮐﯽ خۆﺑەﺧﺸﯽ خۆجێﯾﯽ ﺑەردەﺳﺘە؛
● تۆ هێﺷﺘﺎ ﻫەر دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ڕەﭼەﺗەی دەرﻣﺎن ،ﺷﺘﻮﻣەﮐﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯽ و ﺋەو خۆراﮐﺎﻧەی ﮐە
دەﯾﺎﻧﮏڕﯾﺖ ﺑﮕەﯾەﻧﺪرێﺗە دەﺳﺘﺖ ﻟەﻻﯾەن وەڵاﻣﺪەرەوەی خۆﺑەﺧﺸﯽ ئێن ئێچ ئێس
 NHSـەوە:
● تۆ هێﺷﺘﺎ ﻫەر دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧەی ﻟەپێﺷﺘﺮﯾﺖ ﺑەدەﺳﺖ ﺑﮕﺎت بۆ ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﻮﭘەرﻣﺎرکێت
)ﺋەﮔەر تۆ پێﺷﺘﺮ ﻧﺎوت تۆﻣﺎر ﮐﺮابێت بۆ ﺑەﺳﺘەی خۆراﮐﯽ بێ ﺑەراﻣﺒەر(.
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ئێﺳﺘﺎ تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﭼﯽ ﺑﮑەﯾﺖ؟
تۆ پێوﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ﭘەیڕەوی ڕێﻧﻤﺎﯾﯽ دابڕان ﺑﮑەﯾﺖ و ﺑەو جۆرە تۆ ئێﺳﺘﺎ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ:
●
●

●
●

ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﮐﺎر ﺑەو ﻣەرﺟەی ﺷﻮێﻧﯽ ﮐﺎرەﮐەت ﻟە کۆڤﯿﺪ ﭘﺎرێزراو بێت ،ﺑەڵام دەبێت
ﺑەردەوام ﺑﯿﺖ ﻟەﺳەر ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟەﻣﺎڵەوەوە ﻫەر ﮐﺎت ﺑﮕﻮﻧﺞێت؛
ﻫەرﭼەﻧﺪەت پێخۆﺷە بڕۆرە دەرەوە ،ﺑەڵام تۆ هێﺷﺘﺎ ﻫەر دەبێت ﻫەوڵ ﺑﺪەﯾﺖ ﺑەرﮐەوﺗﻨﯽ
خۆت ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻟە ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺘﺪا ﺑﻪێڵﯾﺘەوە؛
ﺳەرداﻧﯽ ﺳﻮﭘەرﻣﺎرکێت ،ﺑﺎڕ و دوﮐﺎﻧەﮐﺎن ﺑﮑە ،ﻟەﮐﺎتێﮐﺪا ﮐە ﻫەر ﮐﺎت ﺑﮕﻮﻧﺞێت ﻣەﺳﺎﻓەی 2
ﻣەﺗﺮ ) 6پێ ﯾﺎن دەوروﺑەری ﻗەﺑﺎرەی ﺳﯿﺴەمێﮐﯽ دەبڵ( خۆت ﻟە ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە دوور ﺑﮕﺮﯾﺖ؛
ﺑەردەوام ﺋەو ﻧﺎوﭼﺎﻧە ﺑە ﺗەواوی ﭘﺎک ﺑﮑەرەوە ﮐە زۆرﺟﺎر دەﺳﺘﯿﺎن ﺑەردەﮐەوێت ﻟە ﻣﺎڵهﮐەت و/ﯾﺎن
ﺷﻮێﻧﯽ ﮐﺎردا.

ﭼﯽ دەبێت ﺋەﮔەر ڕێژەی ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ﺟﺎرێﮐﯽ ﺗﺮ زﯾﺎد ﺑﮑﺎﺗەوە؟
دەشێت تۆ ڕێﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﮑﺮێﯾﺖ ﮐە ﺟﺎرێﮐﯽ ﺗﺮ خۆت داﺑﺐڕﯾﺖ ﺋەﮔەر ڕەوﺷەﮐە گۆڕاﻧﮑﺎری
ﺑەﺳەردا بێت و زﯾﺎدﺑﻮونێک ﻫەبێت ﻟە ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ﻟەﻧﺎو کۆﻣەڵاﻧﯽ
ﺧەڵﮐﯽ ﻧﺎوﭼەﮐەدا.
ﻧﺎوت ﺑە ﺋەﻣﯿﻨﯽ دەﭘﺎرێزرێت ﻟەﺳەر ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧەخۆﺷە دابڕاوەﮐﺎن ﻟەﻻﯾەن ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎڵی ئێن
ئێچ ئێﺳەوە .ﺋەﮔەر ڕێﻧﻤﺎﯾﯿەﮐﺎن گۆڕاﻧﮑﺎرﯾﯿﺎن ﺑەﺳەردا بێت ﺋەوان ﻧﺎﻣەت بۆ دەنێرن.
زاﻧﯿﺎری تێروﺗەﺳەﻟﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە گۆڕاﻧﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎن ﻟە دابڕاﻧﺪا ﻟەﺳەر ﭘەڕەﮐﺎﻧﯽ ڕێﻧﻤﺎﯾﯿﯽ
ﺣﮑﻮﻣەت ﺑەردەﺳﺘە
بۆ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﺗﮑﺎﯾە ﺳەﯾﺮی ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەت ﺑﮑە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
https://www.gov.uk/coronavirus
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