ﻣﺎﻧﻪوه ﺑە ﺳەﻻﻣەﺗﯽ ﻟە دەرەوەی ﻣﺎڵی خۆت  -تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﭼﯽ ﺑﮑەﯾﺖ
ﺑەﮔﻮێرەی ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەت ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ ﺧەڵک ئێﺳﺘﺎ دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ﻣﺎڵی خۆﯾﺎن
ﺑﭽﻨە دەرەوە ﺑەڵام هێﺷﺘﺎ ﻫەر دەبێت ﺋﺎﮔﺎداری ﺳەﻻﻣەﺗﯽ خۆﯾﺎن و ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺑﻦ .تۆ ڕێﻧﻤﺎﯾﯽ
دەﮐﺮێﯾﺖ ﮐە ﺋەﻣﺎﻧەی ﺧﻮارەوە ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ.
ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ و ﺳەﻻﻣەﺗﯽ
 .1دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ زوو زوو ﺑە ﺳﺎﺑﻮون و ﺋﺎو ﺑﺶۆ و ﺑەﺟﻮاﻧﯽ وﺷﮑﯿﺎن ﺑﮑەرەوە .ﺋەﮔەر ﺑەردەﺳﺖ ﺑﻮو ،ﻟە
دەرەوەی ﻣﺎڵی خۆت جێڵی ﭘﺎﮐﮋﮐﺎری دەﺳﺖ ﺑەﮐﺎر ﺑﻪێﻧە ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮐﺎتێک ﮐە دەﭼﯿﺘە ﻧﺎو
ﺑﯿﻨﺎﯾەک و دوای دەﺳﺘﺪان ﻟە ڕووی ﺷﺖێک .دەﺳﺖ ﻟە دەﻣﻮﭼﺎوت ﻣەدە.
 .2ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺋەﮔەری ﺋەوەی ﮐەﻣﺘﺮە ﮐە ﻟەﻧﺎو ﺑﯿﻨﺎی داﺧﺮاودا ﮐە ﺑەﺑﺎﺷﯽ ﻫەواگۆڕکێﯾﺎن بۆ
ﮐﺮابێت ﻟە ﮐەسێﮐەوە ﺑﮕﻮێزرێﺗەوە بۆ ﮐەسێﮐﯽ ﺗﺮ ،ﮐەوابێت ﭘەﻧﺠەرە و دەرﮔﺎﮐﺎن ﺑە
ﮐﺮاوەﯾﯽ ﺑﻪێڵەرەوە ﮐﺎتێک ﮐە ﻟەﮔەڵ ﮐەسێﮐﯿﺖ ﮐە ﺳەر ﺑە ﻣﺎڵێﮐﯽ ﺗﺮە و ﻫەوادەرکێش
)ﺳﺎﺣﯿﺒە( ﺑە ﭘﻠەی ﺑەرز ﺑەﮐﺎر ﺑﻪێﻧە.
ﯾەﮐﺘﺮﺑﯿﻨﯿﻦ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە
 .1دەبێت ﻫەر ﮐﺎت ﺑﮕﻮﻧﺞێت خۆت ﻟە ﻗﻪرهﺑﺎڵﻏﯽ دوورەﭘەرێز ﺑﮕﺮﯾﺖ .ﻫەر ﮐﺎت ﺑﺘﻮاﻧﯿﺖ
ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﻟەنێوان خۆت و ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەدا ﺑﻪێڵەرەوە ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ 2 ،ﻣەﺗﺮ ) 6پێ ﯾﺎن
ﺋەوەﻧﺪەی درێژی ﺳﯿﺴەمێﮐﯽ دەبڵ( .ﻫەﺗﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﮐەسێﮐﯽ ﺗﺮ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﺒﯿﺘەوە ،ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە ﻧەخۆﺷﯿﯿەﮐە زﯾﺎﺗﺮ دەبێت.
 .2ﺧەڵک دەﺗﻮاﻧﻦ ﺳەرداﻧﯽ ﻣﺎڵهﮐەت ﺑﮑەن و تۆﯾﺶ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺳەرداﻧﯽ ﻣﺎڵی ﺋەوان ﺑﮑەﯾﺖ ،ﮐە ﺑﺒﻦ ﺑە
دوو ﻣﺎڵ .تۆ هێﺷﺘﺎ ﻫەر دەبێت ﻣەﺳﺎﻓەی  2ﻣەﺗﺮ ﻟەنێوان خۆت و ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەدا ﺑﻪێڵﯾﺘەوە ﮐە
ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ.
 .3تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟە دەرەوە ﻟەﮔەڵ ﺷەش ﮐەس ﯾﺎن زﯾﺎﺗﺮ پێﻛەوە تێﮐەڵ ﺑﺒﯿﺖ ﺋەﮔەر ﺋەوان ﺑەشێک
ﻧەﺑﻦ ﻟە ﺧﻪڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەت.

 .4ڕووﺑەڕووی ﮐەسێک ڕاﻣەوەﺳﺘە ﮐە ﻟەﮔەڵی ﻧﺎژﯾﺖ ،ﻟەﺑﺎﺗﯽ ﺋەوە ﺑەﺗەﻧﯿﺸﺘﯿﯿەوە ڕاﺑﻮەﺳﺘە .ﻟە ﻧﺰﯾﮑﯽ
ﺧەڵﮐﯽ دەرەوەی ﻣﺎڵهﮐەی خۆت ﻫﺎوار ﻣەﮐە ﯾﺎن گۆراﻧﯽ ﻣەڵێ .ﺑەو جۆرە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە
ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﮐەم دەﮐەﯾﺘەوە.
ﻣﺎﻧەوە ﺑە ﺷەو ﻟە ﻣﺎڵی ﮐەسێﮐﯽ ﺗﺮ
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟە ﻣﺎڵی ﮐەسێﮐﯽ ﺗﺮ ﺑﻢێﻧﯿﺘەوە ،ﺑەڵام پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﻟەنێوان خۆت و ﺋەو
ﮐەﺳﺎﻧەدا ﺑﻪێڵﯾﺘەوە ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ ،دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ و ڕووی ﺷﺘەﮐﺎن ﺑە شێوەﯾەﮐﯽ ڕێﮐﻮپێک و ﺑەردەوام
ﺑﺶۆﯾﺖ و ﮔەرﻣﺎو و ﺋﺎودەﺳﺘﯽ ﺟﯿﺎواز ﺑەﮐﺎر ﺑﻪێﻧﯿﺖ .ئێوە ﺗەﻧﻬﺎ دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑە ﮔﺮووﭘﯽ دوو ﻣﺎڵ ﺷەو ﻟەﻻی
ﯾەک ﺑﻢێﻧﻨەوە  -ﺑەو جۆرە ﺋەﮔەر ﺷەو ﻟە ﻣﺎڵی ﮐەسێک دەمێﻧﯿﺘەوە ،تۆ ﺗەﻧﻬﺎ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺋەوە ﻟەﮔەڵ ﺋەو
ﮐەﺳﺎﻧە ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن دەژﯾﺖ )ﺧەڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵهﮐەی خۆت( و ﺋەو ﻣﺎڵەی ﺗﺮ.
ﺋﺎﮔﺎدارﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮڕەزا و ﮐﭽەزا
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟەﮔەڵ ﮐﻮڕەزا و ﮐﭽەزاﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎت ﺑەﺳەر ﺑﺒەﯾﺖ .ﺋەﮔەر ﺋەوان ﻟەﮔەڵ تۆ دەژﯾﻦ ،دەﺗﻮاﻧﯿﺖ دەﺳﺘﺖ
ﺑەرﯾﺎن ﺑﮑەوێت .ﺋەﮔەر ﺋەوان ﻟەﮔەڵ تۆ ﻧﺎژﯾﻦ دەبێت بۆﺷﺎﯾﯽ ﻫەبێت ﻟەنێوان تۆ و ﺋەواﻧﺪا.
هۆﮐﺎری ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﮔﺸﺘﯽ
ﻫەوڵ ﺑﺪە خۆت دوورەﭘەرێز ﺑﮕﺮﯾﺖ ﻟە ﺑەﮐﺎرهێﻧﺎﻧﯽ هۆﮐﺎری ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﮔﺸﺘﯽ و ﻟەﺑﺎﺗﯽ ﺋەوە ﺑە
ئۆﺗﻮﻣﺐێل ،ﭘﺎﺳﮑﯿﻞ ﯾﺎن ﺑەپێ ﻫﺎﺗﻮچۆ ﺑﮑە ﺋەﮔەر دەﺗﻮاﻧﯿﺖ .ﺋەﮔەر ﻫەر ﻧﺎﭼﺎرﯾﺖ هۆﮐﺎری ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی
ﮔﺸﺘﯽ ﺑەﮐﺎر ﺑﻪێﻧﯿﺖ ،ﻫەوڵ ﺑﺪە خۆت ﻟە ﮐﺎﺗە ﻗەرەﺑﺎڵﻏەﮐﺎن دوورەﭘەرێز ﺑﮕﺮﯾﺖ .ﺋەﮔەر هۆﮐﺎری
ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﮔﺸﺘﯽ ﯾﺎن ﺗەﮐﺴﯽ ﺑەﮐﺎر دەهێﻧﯿﺖ ،پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت دەﻣﻮﭼﺎوت داﺑﭗۆﺷﯿﺖ )ﺋەﮔەرﭼﯽ ﻫەﻧﺪێک
ﺧەڵﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟەوە ﺑەﺧﺸﺮاون ﺋەﮔەر ﺣﺎڵەتێﮐﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﯾﺎن ﮐەﻣﺌەﻧﺪاﻣﯿﯿەﮐﯿﺎن ﻫەبێت ﮐە ﺑەهۆی
ﺋەوەوە ﺑەﺳﺘﻨﯽ دەﻣﺎﻣﮏ ﮐﺎرێﮐﯽ ﺳەﺧﺖ بێت(.
لێﺧﻮڕﯾﻨﯽ ئۆﺗﻮﻣﺐێل
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟەﮔەڵ ﻫەﻣﺎن ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن دەژﯾﺖ ﻟەﻧﺎو ﻫەﻣﺎن ئۆﺗﻮﻣﺐێﻟﺪا ﺑﯿﺖ .دەبێت خۆت
دوورەﭘەرێز ﺑﮕﺮﯾﺖ ﻟە ﻫﺎوﺑەﺷﮑﺮدﻧﯽ ئۆﺗﻮﻣﺐێل ﻟەﮔەڵ ﮐەسێک ﮐە ﻟەﮔەڵ تۆ ﻧﺎژی .ﺋەﮔەر پێوﯾﺴﺘﯿﺖ
ﺑەوە بێت ﮐە ئۆﺗﻮﻣﺐێلێک ﻫﺎوﺑەش ﺑﮑەﯾﺖ ،تۆ دەبێت ﭘەﻧﺠەرەﮐﺎن ﺑﮑەﯾﺘەوە و ﻟەنێوان ﺋەو ﮐەﺳە و
ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑەی ﻧﺎو ئۆﺗﻮﻣﺐێﻟەﮐەدا بۆﺷﺎﯾﯽ ﺑﻪێڵﯾﺘەوە.
ﺑەﺳﺘﻨﯽ داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﻟە ﺷﻮێﻧە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا
پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت ﻟە ﺷﻮێﻧە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا دەم و ﻟﻮﺗﺖ ﺑە داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو داﺑﭗۆﺷﯿﺖ :ﻟەﻧﺎو هۆﮐﺎری
ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﮔﺸﺘﯿﺪا و ﻟە دوﮐﺎن ،ﺳﻮﭘەرﻣﺎرکێت ،ﻧﺎوەﻧﺪی ﺑﺎزاڕﮐﺮدﻧﯽ داﺧﺮاو ،ﺑﺎﻧﮏ ،کۆﻣەڵەی ﺑﯿﻨﺎﮐﺮدن،
ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی پۆﺳﺘە ،ﻧەخۆﺷﺨﺎﻧە و ﻧﺎوەﻧﺪی ﻧﻖڵﯾﺎﺗﯽ داﺧﺮاودا .ﻫەﻧﺪێک ﺧەڵﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟەوە ﺑەﺧﺸﺮاون
ﺋەﮔەر ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﯾﺎن ﮐەﻣﺌەﻧﺪاﻣﯿﯿەﮐﯿﺎن ﻫەبێت ﮐە ﺑەﺳﺘﻨﯽ داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو ﺑەهۆی ﺋەوەوە
ﮐﺎرێﮐﯽ ﺳەﺧﺖ بێت .ﺑەر ﻟە ﺑەﺳﺘﻨﯽ داپۆﺷەری دەﻣﻮﭼﺎو و دوای لێﮐﺮدﻧەوەﺷﯽ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺶۆ.

ﮐﺎرﮐﺮدن
 .1ﻟە ﻣﺎڵهوه ﮐﺎر ﺑﮑە ﺋەﮔەر دەﺗﻮاﻧﯿﺖ.
 .2ﺋەﮔەر ﻫەر ﻧﺎﭼﺎرﯾﺖ ﻟە دەرەوەی ﻣﺎڵهﮐەت ﮐﺎر ﺑﮑەﯾﺖ ،ژﻣﺎرەی ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧە ﮐەم ﺑﮑەرەوە ﮐە ﻟەﺳەر ﮐﺎر
دەﯾﺎن ﺑﯿﻨﯿﺖ .ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔەﮐﺎﻧﺖ زوو زوو ﺑﺶۆ و ﮐﺎتێک ﻟەﺳەر ﮐﺎرﯾﺖ ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەﮔەر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ
زۆری ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﻫەبێت ﯾﺎن ﺋەﮔەر ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻧﺎﺳﮏ ﻟەوێ ﺑﻦ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔەﮐﺎﻧﺖ
ﺑﮓۆڕە .ﻟە ژووری خۆگۆڕﯾﻦ خۆت ﻟە ﻗﻪرهﺑﺎڵﻏﯽ دوورەﭘەرێز ﺑﮕﺮە.
 .3ﻟەﮐﺎتێﮐﺪا ﮐە تۆ ﻟەﺳەر ﮐﺎرﯾﺖ ﯾﺎن ﻟە ﺷﻮێﻧﮑﺎری ﺑﺰﻧﺲێک ﯾﺎن ﺷﻮێنێﮐﯽ ﮔﺸﺘﯿﺖ ،ﭘەیڕەوی
ﺋەو ڕێﻧﻤﺎﯾﯿﺎﻧە ﺑﮑە ﮐە ﺋەوان ﻟەوێ ﭘەیڕەوﯾﺎن دەﮐەن.
ﮔەﺷﺘﮑﺮدن
 .1تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﮔەﺷﺖێﮐﯽ ﯾەک ڕۆژە بۆ ﺷﻮێﻧﯽ ﺳەرﺑەﺗﺎڵی دەرەوە ،ﺑەڵام دەبێت
ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﺑﻪێڵﯾﺘەوە ﻟەنێوان خۆت و ﺳەرداﻧﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮدا.
 .2تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﭘﺸﻮو )هۆڵﯾﺪەی( و ﺷەو ﻟە ﻣﺎڵێﮐﯽ دووەم ،ﺋﻮتێل ،ﺷﻮێﻧﯽ ﺧەو و ﻧﺎﻧﯽ
ﺑەﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎن ﺷﻮێﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻨﮓ ﺑﻢێﻧﯿﺘەوە .تۆ ﺗەﻧﻬﺎ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟەﮔەڵ ﺧﻪڵﮐﯽ ﻧﺎو ﻣﺎڵەﮐەت و ﺧەڵﮐﯽ
ﯾەک ﻣﺎڵی ﺗﺮ ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﭘﺸﻮو و پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﻟەنێوان خۆت و ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەدا
ﺑﻪێڵﯾﺘەوە ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ .دهﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ و ڕووی ﺷﺘەﮐﺎن زوو زوو ﺑﺶۆ و ﺋەﮔەر ﮔﻮﻧﺠﺎ خۆت ﻟە
ﺑەﮐﺎرهێﻧﺎﻧﯽ هۆﮐﺎری ﻫﺎوﺑەش دوورەﭘەرێز ﺑﮕﺮە.
ﺷﻮێﻧﯽ ﺧﻮاﭘەرﺳﺘﯽ
ﺷﻮێﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮاﭘەرﺳﺘﯽ ئێﺳﺘﺎ ﮐﺮاوەن بۆ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﯾﯿەﮐﺎن و ﻧﻮێژﮐﺮدﻧﯽ ﺑەکۆﻣەڵ .تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ
ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﺋەوێ و ﻧﻮێژ ﺑﮑەﯾﺖ .پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت خۆت  2ﻣەﺗﺮ ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧە دوور ﺑﮕﺮﯾﺖ ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن
ﻧﺎژﯾﺖ.
ﺳەرداﻧﯽ ﺑﺎڕ ﯾﺎن ﺧﻮاردﻧﮕەﯾەک ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳﺎنێک ﮐە تۆ ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ
تۆ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳﺎنێک ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ )ﯾﺎن ﺑەشێوەﯾەﮐﯽ ﺑەردەوام ﻟەﮔەڵﯾﺎن تێﮐەڵ ﻧﺎﺑﯿﺖ(
ﺑﭽﯿﺖ بۆ ﺧﻮاردﻧﮕەﯾەک ،ﺑەڵام پێوﯾﺴﺘە ﻟەﺳەرت ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﻟەنێوان خۆت و ﺋەواﻧﺪا ﺑﻪێڵﯾﺘەوە .ﻫەﻣﺎن
ڕێﺳﺎ ﺑەﺳەر ﻗەﺑﺎرەی ﮔﺮووﭘەﮐﺎﻧﯿﺸﺪا دەﭼەﺳﭗێت؛ ﺧەڵﮐﯽ دوو ﻣﺎڵ ﻟە ژوورەوە ﯾﺎن ﺷەش ﮐەس ﻟە دەرەوە
ﺋەﮔەر ﺳەر ﺑە ﻣﺎڵی ﺟﯿﺎواز ﺑﻦ.
بۆ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﺗﮑﺎﯾە ﺳەﯾﺮی ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەت ﺑﮑە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
https://www.gov.uk/coronavirus
ﯾﺎرﻣەﺗﯿﻤﺎن ﺑﺪە بۆ کۆﻧﺘﺮۆڵﮐﺮدن ﺑەﺳەر ڤﺎﯾﺮۆﺳەﮐەدا:

دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺶۆ  -ﻫەﻣﯿﺸە ﺑە شێوەﯾەﮐﯽ ڕێﮐﻮپێک و ﺑەردەوام دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺶۆ
دەﻣﻮﭼﺎوت داپۆﺷە  -ﻟﻮت و دەﻣﺖ داﺑﭗۆﺷە
ﻣەﺳﺎﻓەﯾەک ﺑەجێ ﺑﻪێڵە  -خۆت دوو ﻣەﺗﺮ ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧە دوور ﺑﮕﺮە ﮐە ﻟەﮔەڵﯾﺎن ﻧﺎژﯾﺖ
ﺋەﮔەر ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﺖ ﺑﺎش ﻧەﺑﻮو ،ﭘﺸﮑﻨﯿﻦێک ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪە و بۆ ﻻﻧﯽ ﮐەم  10ڕۆژ ﻟە ﻣﺎڵ ﻣەڕۆرە دەرەوە.
بۆ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﺗﮑﺎﯾە ﺳەﯾﺮی ڕێﻧﻮێﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەت ﺑﮑە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڤﺎﯾﺮۆﺳﯽ کۆرۆﻧﺎ
https://www.gov.uk/coronavirus

