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ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید چی دەگەیەنێت
ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید زانیاری فەراهەم دەکات بۆ دەسەاڵتە خۆجێییەکان،
نیشتەجێکان و کارمەندەکان سەبارەت بەوەی کە دەبێت چی بکەن بۆ کۆنترۆڵکردن بەسەر کارەساتی
لەناکاوی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ناوچەکەیاندا .ئاستەکانی زەنگی هۆشیاری هەندێک جار
پێیان دەڵێن پلە.
ئەو کەسانەی کە لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسکن لە ئینگلتەرە ڕێنوێنیی نوێیان بەدەست
دەگات بۆ یارمەتیدانیان بۆ کەمکردنەوەی مەترسی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەریان ،کە بەگوێرەی ئەو
شوێنەی کە لێی دەژین گونجێنراوە .لیستەکە دێمێنشیای تێدا نییە بەاڵم بەڵگەکان نیشانیان داوە کە ئەو
کەسانەی دێمێنشیایانە لەبەر مەترسییەکی زۆری تووشبووندان بە ڤایرۆسەکە .ئەگەر تۆ خۆت یان
کەسێک کە دەیناسیت تووشی دێمێنشیا بووە ،ئەوا پەیڕەوکردنی ئەم ڕێنوێنیانە کارێکی باش دەبێت.
ڕێنوێنییەکە لەناو چوارچێوەی ئاستە ناوچەییەکانی زەنگی هۆشیاری کۆڤیددا جێگیر دەکرێت ،واتە
ئەوانەی کە لەبەر مەترسی زۆری نەخۆشکەوتنی سەختدان بە ڤایرۆسەکە ڕێنوێنی تایبەتیان بەدەست
دەگات بەگوێرەی ئاستی مەترسی لە ناوچەکەی خۆیاندا ،لەکاتێکدا کە ڕێژەی ڤایرۆسی کۆرۆنا
بەردەوام بەرز دەبێتەوە.
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حکومەت بۆچی ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤیدی هێناوەتە کایەوە
حکومەت سێ ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤیدی داناوە بۆئەوەی ئاستی ڕاست و دروستی
دەستێوەردان لەئارادا بێت بۆ کۆنترۆڵکردن بەسەر کارەساتی لەناکاوی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی
کۆرۆنادا.
ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید :مامناوەند (پلەی )1
ئەوە بۆ ئەو ناوچانەیە کە سنوردارییە نیشتمانییەکان بەردەوام کاریان پێ دەکرێت بەبێ هەبوونی هیچ
سنوردارییەکی ناوچەیی.
ئەوەش ئەوە دەگەیەنێت:
•

•
•

•
•
•
•

تۆ تەنها دەتوانیت چاوت بە النی زۆرترینی  6کەس بکەوێت کە تۆ لەگەڵیان ناژیت لە
گرووپێکدا (یان لەناو گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی تۆدا نین) ئیتر ئەوە لە ژوورەوە بێت
یان لە دەرەوە (بە بینینی یەکتریشەوە لە ماڵەوە) .ئەوە پێی دەڵێن 'ڕێسای شەش' و دەبێت
پەیڕەوی بکرێت چونکە یاسایە.
خواردنگە ،قاوەخانە و پەب دەبێت ئەوە دڵنیا بکەن کە کڕیارەکان تەنها کاتێک خواردن و
خواردنەوە بخۆن و بخۆنەوە کە لە مێزیک دانیشتوون و دەبێت لە کاتژمێر  10ی شەو بۆ 5
ی بەیانی دابخرێن
ئەو کاروبار و شوێنانەی کە خواردنی تەیکەوەی دەفرۆشن بۆئەوەی لە دەرەوە بخورێت
دەتوانن دوای کاتژمێر  10ی شەو لەسەر کارەکەیان بەردەوام بن ئیتر ئەوە لەڕێگەی
خزمەتگوزارییەکی گەیاندن ،لەسەر ئینتەرنێت داواکردن و کۆکردنەوە بێت یان هەر لە
ئۆتومبێلەکەوە وەری بگرن.
قوتابخانە و زانکۆ هەر بە کراوەیی دەمێننەوە
شوێنەکانی خواپەرستی هەر کراوە دەبن و دەبێت ئەوە دڵنیا بکەن کە پابەند دەبن بە ڕێسای 6
ـەوە.
ئاهەنگی هاوسەرگیری و پرسە و ماتەمینی دەکرێت ئەنجام بدرێن دوای سنوردارکردنی
ژمارەی ئامادەبوان
وانەکانی ڕاهێنان و وەرزشی ڕێکخراو دەکرێت بەردەوام لە دەرەوە ئەنجام بدرێن ،یان لە
ژوورەوە ئەگەر ڕێسای  6پەیڕەو بکرێت

پێویستە لەسەرت:
• لەو شوێنانەدا کە پێویستە داپۆشەرێكی دەموچاو بەکار بهێنیت (تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە تۆ
بەخشرابیت) ،بە چوونە ژوورەوە ،ڕۆیشتنە دەرەوە و سوڕانەوە بەناو خواردنگە ،قاوەخانە و
پەبدا
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تۆ دەبێت بەردەوام بیت لەسەر:
• پەیڕەوی ڕێساکانی کەنارگیری کۆمەاڵیەتی
• هەتا دەتوانیت لە ماڵەوه کار بکە
• کاتێک گەشت دەکەیت ،پێشتر پالنی بۆ دابنێ یان خۆت دوورەپەرێز بگرە لە کات و ڕێگە
قەرەباڵغەکان .ئەگەر دەتوانیت بە پێ یان بە پاسکیل گەشت بکە
زانیاری زیاتر ببینەرەوە سەبارەت بەو پێوەرانەی کە لە ناوچەکانی ئاستی زەنگی هۆشیاری
مامناوەنددا دەچەسپێن بۆ هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی باڵوبوونەوەی کۆڤید.19 -
پلەی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید :بەرز (پلەی )2
ئەوە بۆ ئەو ناوچانەیە کە ئاستێکی بەرزی تووشبوونیان هەیە و لەوێ هەندێک سنورداریی زیاتر
جێگیر کراوە.
ئەوەش ئەوە دەگەیەنێت کە بێجگە لە سنوردارییەکان لە ئاستی زەنگی هۆشیاری مامناوەند کە لە
سەرەوە باسکران:
•
•

•
•
•

•

پێویستە لەسەرت لەگەڵ هیچ کەسێک تێکەڵ نەبیت لە دەرەوەی خەڵکی ناو ماڵەکەی خۆت یان
گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی خۆت لە هیچ شوێنێکی ژوورەوەدا ،ئیتر ئەوە لە ماڵەوە بێت
یان لە شوێنێکی گشتیدا
پێویستە لەسەرت لەگەڵ گرووپێک تێکەڵ نەبیت کە ژمارەتان لە  6کەس زیاتر بێت لە
دەرەوە ،بە یەکتر بینینیشەوە لە باخچە یان شوێنی دیکە وەک کەناری دەریا یان پارک (بێجگە
لە شوێنێک کە بەگوێرەی یاسا بەخشینی تایبەتی بەسەردا بچەسپێت)
قوتابخانە ،زانکۆ و شوێنەکانی خواپەرستی بە کراوەیی دەمێننەوە
ئاهەنگی هاوسەرگیری و پرسە و ماتەمینی دەکرێت ئەنجام بدرێن دوای سنوردارکردنی
ژمارەی ئامادەبوان
وانەکانی ڕاهێنان و وەرزشی ڕێکخراو دەکرێت بەردەوام لە دەرەوە ئەنجام بدرێن .ئەوانە
تەنها کاتێک لە ژوورەوە ڕێگەیان پێ دەدرێت ئەگەر بتوانرێت خۆ لە تێکاڵوبوون لەگەڵ
کەسانێک بەدوور بگیرێت کە ئەوان لەگەڵیان ناژین یان لە گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتییدا
نین لەگەڵ ئەوان ،یان بۆ وەرزشی گەنجان یان کەمئەندامان
تۆ هێشتا هەر دەتوانیت بچیت بۆ ئەو شوێن و ئاسانکاریانەی کە کراوەن ،بۆ کارکردن یان بۆ
خوێندن ،بەاڵم دەبێت بیر لەوە بکەیتەوە کە هەر کات بگونجێت ژمارەی گەشتەکانت کەم
بکەیتەوە
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پێویستە لەسەرت:
• لەو شوێنانەدا کە پێویستە داپۆشەرێكی دەموچاو بەکار بهێنیت (تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە تۆ
بەخشرابیت) ،بە چوونە ژوورەوە ،ڕۆیشتنە دەرەوە و سوڕانەوە بەناو خواردنگە ،قاوەخانە و
پەبدا
تۆ دەبێت بەردەوام بیت لەسەر:
• پەیڕەوی ڕێساکانی کەنارگیری کۆمەاڵیەتی
• هەتا دەتوانیت لە ماڵەوه کار بکە
• کاتێک گەشت دەکەیت ،پێشتر پالنی بۆ دابنێ یان خۆت دوورەپەرێز بگرە لە کات و ڕێگە
قەرەباڵغەکان .ئەگەر دەتوانیت بە پێ یان بە پاسکیل گەشت بکە
زانیاری زیاتر ببینەرەوە سەبارەت بەو پێوەرانەی کە لە ناوچەکانی ئاستی زەنگی هۆشیاری بەرزدا
دەچەسپێن بۆ هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی باڵوبوونەوەی کۆڤید.19 -
ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید :زۆر بەرز (پلەی )3
ئەوە بۆ ئەو ناوچانەیە کە ئاستێکی زۆر بەرزی تووشبوونیان هەیە و لەوێ سنورداریی تووندتر
جێگیر کراوە .ئەو سنورداریانەی کە بەسەر ئەو ناوچانەدا چەسپێنراون کە ئاستێکی زۆر بەرزی
تووشبوونیان هەیە لەوانەیە جیاواز بن چونکە ئەوانە لەسەر بنچینەی وتووێژ لەنێوان حکومەتی
ناوەندی و خۆجێییدا دانراون .بەو هۆیەوە تۆ دەبێت بزانیت ڕێسا تایبەتەکان لە ناوچەکەتدا چین.
ئەوەش ئەوە دەگەیەنێت:
•
•
•

•
•
•
•

پێویستە لەسەرت لەگەڵ هیچ کەسێک تێکەڵ نەبیت کە لەگەڵی ناژیت ،یان گرووپی
تێکەاڵوبوونی هاوپشتیت لەگەڵ ئەوان پێک نەهێناوە ،لە ژوورەوە ،لە باخچەیەکی تایبەت یان
لە زۆربەی هەرەزۆری شوێنەکانی دەرەوەدا
نابێت بە گرووپی لە  6کەس زیاتر لە شوێنێکی گشتی دەرەوەدا پێکەوە کۆببنەوە وەک لە
پارک یان کەناری دەریا ،گوند و الدێکان ،باخچەیەکی گشتی یان شوێنێکی وەرزش
پەب و باڕەکان دەبێت دابخرێن .ئەو شوێنانە دەبێت تەنها کاتێک کراوە بن کە کاران ،وەک
ئەوەی ئەگەر ئەو شوێنە خواردنگە بێت ،کاتێک کە ژەمە خۆراک پێشکەش دەکەن ،وەک
کاتی ژەمی سەرەکی نانی نیوەڕۆ یان کاتی نانی ئێوارە .ئەوان تەنها دەتوانن ئەلکهول وەک
بەشێک لەو ژهمە خۆراکە پێشکەش بکەن
قوتابخانە و زانکۆ هەر بە کراوەیی دەمێننەوە
شوێنەکانی خواپەرستی بە کراوەیی دەمێننەوە ،بەاڵم تێکەڵبوونی خەڵکی ناو ماڵەکان ڕێگەی
پێ نادرێت.
ئاهەنگی هاوسەرگیری و پرسە و ماتەمینی دەکرێت ئەنجام بدرێن دوای سنوردارکردنی
ژمارەی ئامادەبوان و ئاهەنگی نانخواردنی شایی ڕێگەی پێ نادرێت
وانەکانی ڕاهێنان و وەرزشی ڕێکخراو دەکرێت بەردەوام لە دەرەوە ئەنجام بدرێن .ئەوانە
تەنها کاتێک لە ژوورەوە ڕێگەیان پێ دەدرێت ئەگەر بتوانرێت خۆ لە تێکاڵوبوون لەگەڵ
کەسانێک بەدوور بگیرێت کە ئەوان لەگەڵیان ناژین (یان لە گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتیدا
نین لەگەڵ ئەوان) ،یان بۆ وەرزشی گەنجان یان کەمئەندامان
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• تۆ دەبێت هەوڵ بدەیت خۆت لە گەشتکردن بەدوور بگریت بۆ دەرەوەی ئەو ناوچەی ئاستی
زەنگی هۆشیاری زۆر بەرزەی کە تێیدا دەژیت یان چوونە ناو ناوچەیەکی ئاستی زەنگی
هۆشیاری زۆر بەرز ،بێجگە لەوەی کە بۆ شتی وەک کارکردن ،خوێندن یان
خزمەتگوزارییەکانی گەنجان بێت ،بۆ هێنانەدی بەرپرسیارێتییەکانی سەرپەرشتی یان ئەگەر
تۆ وەک بەشێک لە گەشتێکی دورودرێژتر بەو ناوچەیەدا تێدەپەڕیت
• تۆ دەبێت خۆت دوورەپەرێز بگریت لە مانەوە بە شەو لە بەشێکی دیکەی شانشینی یەکگرتوو
ئەگەر تۆ نیشتەجێی ناوچەیەکی ئاستی زەنگی هۆشیاری زۆر بەرزی ،یان خۆت دوورەپەرێز
بگرە لە مانەوە بە شە و لە ناوچەیەکی ئاستی زەنگی هۆشیاری زۆر بەرز ئەگەر تۆ نیشتەجێی
شوێنێکی تریت
پێویستە لەسەرت:
•

لەو ناوچانەدا داپۆشەری دەموچاو ببەستیت لەکاتێکدا کە وەها دەخوازرێت

تۆ دەبێت بەردەوام بیت لەسەر:
• پەیڕەوی ڕێساکانی کەنارگیری کۆمەاڵیەتی
• هەتا دەتوانیت لە ماڵەوه کار بکە
• گەشت بۆ ئەو شوێنانە بکە کە کراوەن ،بۆ کارکردن یان خوێندن ،بەاڵم ژمارەی ئەو گەشتانە
سنووردار بکە کە ئەنجامیان دەدەیت
ئەوە مەرجی بنەڕەتییە لە ناوچەکانی ئاستی زەنگی هۆشیاری زۆر بەرزدا .حکومەت هەروەها هەوڵی
هاوڕابوون دەدات لەسەر دەستێوەردانی زیاتر بە ڕاوێژکاری لەگەڵ دەسەاڵتە خۆجێییەکان .بۆ
کەمکردنەوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆ دەبێت بزانیت ئاخۆ لە ناوچەکەی تۆدا سنورداری
زیاتر دەچەسپێت یان نا.
زانیاری زیاتر ببینەرەوە سەبارەت بەو پێوەرانەی کە لە ناوچەکانی ئاستی زەنگی هۆشیاری بەرزدا
دەچەسپێن بۆ هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا.
بۆ زانیاری زیاتر تکایە بڕوانە ماڵپەڕی حکومەت https://www.gov.uk/coronavirus
بڕوانە ڕێنمایی بۆ ئەوانەی کە لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسکن
https://www.gov.uk/government/news/clinically-extremely-vulnerablereceive-updated-advice-tailored-to-local-covid-alert-levels
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