بەڕۆژکردنی سەالمەتی بینینی خەڵکی تر
ڕێنوێنی لەسەر بینینی هاوڕێ و خزم و کەسوکار لە  2020-09-14ـەوە گۆڕانکاری بەسەردا
هاتووە.
بینینی هاوڕێ و خزم و کەسوکار
کاتێک کە چاوت بەو هاوڕێ و خزم و کەسوکارانەت دەکەوێت کە لەگەڵیان ناژیت ،تۆ ڕێنمایی
دەکرێیت کە پەیڕەوی ئەم ڕێنوێنیانە بکەیت:
•
•
•

پەیڕەوی ڕێساکانی کەنارگیری کۆمەاڵیەتی بکە (هێشتنەوەی مەسافەی  2مەتر لەنێوان خۆت و
کەسانی دیکەدا)
ئەوە سنوردار بکە کە لە ماوەیەکی کورتدا چاوت بە چەند کەسی جیاواز دەکەوێت لە بۆنە و بوارە
کۆمەاڵیەتییەکاندا
هەتا دەتوانیت لە دەرەوە لەگەڵ خەڵک یەکتر ببینن :بینینی خەڵک لە دەرەوە سەالمەتترە لە بینینی
خەڵک لە ژوورەوە چونکە هەوای پاک هەواگۆڕکێی باشتر فەراهەم دەکات

تۆ تەنها دەتوانیت چاوت بە النی زۆرترینی  6کەس بکەوێت کە تۆ لەگەڵیان ناژیت لە گرووپێکدا ئیتر
ئەوە لە ژوورەوە بێت یان لە دەرەوە (بە بینینی یەکتریشەوە لە ماڵەوە) .ئەوە پێی دەڵێن 'ڕێسای شەش'
و دەبێت پەیڕەوی بکرێت چونکە یاسایە.
ڕێسا نوێکان
لە  14ی مانگی نۆوە ئەوە پێچەوانەی یاسا دەبێت کە چاوت بە کەسانێک بکەوێت کە لەگەڵیان ناژیت
لە گرووپێکی لە  6کەس زیاتردا (تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە تۆ چاوت بە 'گرووپی تێکەاڵوبوونی
هاوپشتی' خۆت بکەوێت  -کە تەنها دەکرێت یەک خێزانی دیکە بگرێتەوە  -وە ئەوە بکاتە زیاتر لە
شەش کەس) .پۆلیس دەسەاڵتیان دەبێت بۆ چەسپاندنی ئەو سنوردارییە یاساییانە و دەتوانن خەڵک
غەرامە بکەن (ئاگاداریی سزای چەسپاو) بۆ بڕی  100پاوەن ،کە بۆ سەرپێچی زیاتر زیاد دەکات
هەتا دەگاتە ڕادەی  3،200پاوەن .تۆ هەروەها خۆت دەخەیتە بەر مەترسی وەرگرتنی تۆماری
تاوانکارانە ئەگەر پەیڕەوی ئەو سنوردارییە یاساییانە نەکەیت.
گرووپی زیاتر لە  6کەس دەتوانن یەکتر ببینن:
•

کاتێک کە هەموو ئەوانە بەیەکەوە بژین یان ئەوان لە هەمان گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی دا بن
(ماڵی خۆتان لەگەڵ یەک ماڵی تر) ،یان بۆ درێژەدان بە ڕێوشوێنەکانی ئێستا کاتێک کە مناڵەکان لە
هەمان ماڵدا لەگەڵ هەردوو باوانەکانیان ناژین
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

بۆ کارکردن ،بە خزمەتگوزارییە خۆبەخشی و خێرخوازییەکانیشەوە بە پشتگیریکردنی کەسانی
بەسااڵچوەوە کە تووشی دێمێنشیا بوون
گرووپی پشتگیری ڕێکخراو بۆ ئەو کەسانەی کە ڕووبەڕووی کێشەی تایبەت بوونەتەوە :حاڵەتی
تەندروستی درێژخایەنی وەک دێمێنشیا (ئەوە دەکرێت پشتگیری بۆ سەرپەرشتیارانیش بگرێتەوە) و
هەروەها ئەو کەسانەی کە پرسە و سەرەخۆشییان هەیە
بۆ خوێندن ،ڕاهێنان ،یان سەرپەرشتی تۆمارکراوی مناڵ (بە سەرپەرشتی تایبەتمەندیشەوە)
بەجێ گەیاندنی ئەرکی یاسایی وەک ئامادەبوون لە دادگە یان خزمەتگوزاری جوری
فەراهەمکردنی یارمەتیدانی کوتوپڕی ،یان فەراهەمکردنی پشتگیری بۆ کەسێکی بارناسک
بۆ خۆت یان کەسێکی تر بۆ خۆ دوورەپەرێزگرتن لە نەخۆشکەوتن ،زامداربوون یان زیان پێ
گەیشتن
بۆ ئاهەنگی ژنوژنخوازی و بۆنە و پێشوازی هاوسەرگیری مەدەنی ،یان بۆ بۆنەی دیکەی ئاینی
سەبارەت بە گۆڕانکاری لە تەمەندا  -کە لەوێدا هەتا ڕادەی  30کەس ڕێگەیان پێ دەدرێت کە
ئامادە بن
لە پرسەدا کە هەتا ڕادەی  30کەس دەتوانن ئامادە بن
وەرزشی ڕێکخراوی ژوورەوە و دەرەوە ،چاالکی جەستەیی و وانەی وەرزشکردن (بڕوانە لیستی
وەرزشی کات بەسەربردن لەشێوەی تیمدا ،وەرزشی دەرەوە و ئەو وەرزشانەی کە
بەگوێرەی ڕێنوێنی جیم و بنکەی کاتبەسەربردن ڕێگەیان پێ دراوە
ناڕەزایەتی و چاالکی سیاسی کە بەگوێرەی پابەندبوون بە ڕێنوێنی ئەمینی کۆڤید 19 -ـەوە
ڕێکخراون ،بەمەرجێک بە هەڵسەنگاندنی توندوتۆڵی مەترسیدا تێ بپەڕن

زانیاری زیاتر دەکرێت لەو پرسیارانەی کە گەلێک جار دەپرسرێنەوە لەسەر ماڵپەڕی حکومەت
ببینرێتەوە
ڕێساکان لە شوێن و چاالکی دیکەدا
ئەو شوێنانەی کە پەیڕەوی ڕێنوێنی ئەمینی کۆڤید 19 -دەکەن دەتوانن بەردەوام بن لەسەر وەرگرتنی
خەڵکی زیاتر بەشێوەیەکی گشتی  -وەک خزمەتگوزارییە ئاینییەکان لە شوێنەکانی خواپەرستییدا -
بەاڵم هیچ کەسێک نابێت لە گرووپێکی زیاتر لە  6کەسدا سەردانی ئەوێ بکات.
کاتێک کە سەردانی یەکێک لەو شوێنانە دەکەیت ،وەک شوێنێکی خواپەرستی ،شوێنی کات
بەسەربردن ،خواردنگە یان پەب ،تۆ دەبێت:
• پەیڕەوی سنوردارییەکان بکەیت سەبارەت بە ژمارەی کەسانی دیکە کە تۆ دەبێت وەک گرووپێک
چاوت پێیان بکەوێت  -زیاتر نەبێت لە  6کەس تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە هەمووتان پێکەوە بژین
(یان لەناو هەمان گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتیدا بن)
• خۆت لە کارلێكکردنی کۆمەاڵیەتی دوورەپەرێز بگرە لەگەڵ هەر کەسێک لە دەرەوەی ئەو
گرووپەی کە تۆ لەگەڵیانیت ،تەنانەت ئەگەر چاوت بە کەسانێکی دیکەش بکەوێت کە تۆ دەیانناسیت
• وردەکارییەکانی پەیوەندیکردنت بۆ ڕێکخەری ئەو بۆنەیە فەراهەم بکە بۆئەوەی کە بتوانرێت
لەالیەن بەرنامەی پشکنین و شوێنپێ هەڵگرتنی ئێن ئێچ ئێس ( )NHSپەیوەندیت پێوە بکرێت
ئەگەر پێویست بکات
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زانیاری زیاتر لەسەر ئەم گۆڕانکارییە دەکرێت لەسەر ماڵپەڕی حکومەت ببینرێتەوە
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing
:لەوانەیە تۆ لێکدانەوەی زاراوەکانت بەالوە بەسوود بێت بڕوانە
https://raceequalityfoundation.org.uk/health-care/covid-19-translatedmaterials-resources/
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