ڕێنمایی بەڕۆژکراو بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر زۆر بارناسکن لە ئاستە ناوچەییەکانی زەنگی
هۆشیاری کۆڤیددا
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 .ئەو کەسانەی کە وەها پێناسە کراون کە لەبارەی کلینیکییەوە زۆر
زۆر بارناسکن مەترسییەکی زۆریان لەسەرە بۆ نەخۆشکەوتنی سەخت بە کۆڤید( 19 -ڤایرۆسی
کۆرۆنا) .ئەگەر لەو گرووپەدایت ،تۆ دەبێت پەیڕەوی ڕێنماییەکان بکەیت بۆ هەوڵدان بۆ پاراستنی
خۆت لە هەر یەک لە ئاستەکانی زەنگی هۆشیاریدا هەروەک لە ڕێنوێنییەکەدا خراوەتە ڕوو.
ئەو کەسانەی کە لەم گرووپەدان ئەوانە دەگرنەوە کە حاڵەتی ئەوتۆیان هەیە کە کاریگەری لەسەر
سیستەمی بەرگرییان دادەنێت ،هەندێک جۆری شێرپەنجە و ئەوانەی کە چاندنی ئەندامی لەشیان بۆ
ئەنجام دراوە و گەلێک حاڵەتی دیکەش (بڕوانە لیستی تەواوی حاڵەتە تەندروستییەکان لە کۆتایی ئەم
بەڵگەنامەیەدا) .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.
•

•

ئەوانەی کە وەها ڕەچاو کراون کە لەبارەی کلینیکییەوە بارناسک بن ڕێنوێنی بەڕۆژکراویان
بەدەست دەگات ،کە بەگوێرەی ناوچەکەی خۆیان گونجێنراوە ،بە هاوتەریبی لەگەڵ ئاستە
ناوچەییە نوێکانی زەنگی هۆشیاری کۆڤید.
ڕێنوێنییە نوێکان پشتگیرییان دەکات بۆ گرتنەبەری ڕێکاری پاراستنی گونجاو لە ژیانی
ڕۆژانەیاندا ،لەکاتێکدا کە هەتا بتوانرێت لەسەر ڕۆتینە ئاساییەکانی خۆیان بەردەوام بن.

ئەو گرووپەی کە لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسکن ئێستا خۆیان لەڕێگەی ئەو پێوەری
پاراستنە نیشتمانیانەوە یارمەتییان دەدرێت کە دانراون و بەسەر هەموو کەسدا دەچەسپێن  -بۆ نمونە،
ڕێسای شەش کەس و داپۆشینی دەموچاو کە بەزۆرە.
ڕێنمایییە نوێکان یارمەتی ئەم گرووپە دەدەن کە لە مەترسی زۆردان بۆئەوەی بەشێوازێکی باشتر
خۆیان لە ڤایرۆسەکە بپارێزن ،بەبێ ئەوەی کە پێویستییان بەوە بێت پەیڕەوی ڕێنوێنی تووندی 'دابڕان
لە خەڵک' بکەن.
ئەوانەی لەو ناوچانەدان کە مەترسی زۆریان لەسەرە لەوانەیە هێشتا هەر ڕێنمایی بکرێن کە لە
داهاتوودا پەیڕەوی ڕێوشوێنە فەرمییەکانی دابڕان لە خەڵک بکەن ،وەک مانەوە لە ماڵەوە ،نەڕۆیشتنە
دەرەوە بۆ کارکردن یان قوتابخانە و سنووردارکردنی بەرکەوتەی کۆمەاڵیەتی بۆ ئەوانەی کە لەناو
ماڵەکەی خۆیاندا دەژین و گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی ئەوان .ئەو کەسانەی کە لەو ناوچانە دەژین
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زانیاری نوێیان بۆ فەراهەم دەکرێت ئەگەر بڕیارەکە بەو جۆرە بێت کە پەیڕەوی ڕێنماییەکانی دابڕان
لە خەڵک بکرێت.
ڕێنمایی زیاتر بۆ ئەو کەسانەی کە لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسکن دەشێت ئەمانە بگرێتەوە:
• بۆ ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید مامناوەند (پلەی  :)1بەتووندی چاودێری
کەنارگیری کۆمەاڵیەتی بکرێت ،هەر کات بگونجێت لە دەرەوە چاویان بە کەسانی دیکە
بکەوێت ،ئەو گەشتانەی هۆکاری گواستنەوەی گشتی سنوردار بکەن کە پێویست نین و هەر
کات بگونجێت لە ماڵەوه کار بکەن ،بەاڵم تۆ هێشتا هەر دەتوانیت بچیت بۆ سەر کار و مناڵ
دەبێت هێشتا هەر لە قوتابخانە دەوام بکەن .ئەوانە سەرباری ئەو سنورداریانەن کە بۆ هەموو
کەس دانراون کە تەنها دەبێت لە گرووپی هەتا ڕادەی  6کەسدا لەگەڵ کەسانی دیکە چاوتان بە
یەک بکەوێت.
• بۆ ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید بەرز (پلەی  :)2کەمکردنەوەی ژمارەی کەسانی
جیاواز کە لە دەرەوە چاوت پێیان دەکەوێت ،خۆ دوورەپەرێز گرتن لە گەشتکردن تەنها بۆ
گەشتی بنەڕەتی نەبێت ،کارکردن لە ماڵەوه هەر کات بگونجێت و کەمکردنەوەی ژمارەی
گەشتەکانی بازاڕکردن یان لەو کاتانەی ڕۆژەکەدا بچیت کە کەمتر قەرەباڵغن .تۆ هێشتا هەر
دەتوانیت بچیت بۆ سەر کار ئەگەر ناتوانیت لە ماڵەوه کار بکەیت چونکە هەموو شوێنی
کارەکان دەبێت لە کۆڤید پارێزراو بن و مناڵ هێشتا هەر دەبێت دەوامی قوتابخانە بکەن .ئەوە
سەرباری سنوردارییەکان بۆ هەموو کەس کە نابێت لە دەرەوە چاوت بە خەڵکی ماڵی تر
بکەوێت ،تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی بن و تەنها لە گرووپی
هەتا ڕادەی  6کەس لە دەرەوە چاوتان بە کەسانی دیکە بکەوێت.
• بۆ ئاستی ناوچەیی زەنگی هۆشیاری کۆڤید زۆر بەرز (پلەی  :)3لە ماڵەوە کار بکە،
بەشێوەیەکی گشتی هەتا دەتوانیت لە ماڵەوە بمێنەرەوە و خۆت دوورەپەرێز بگرە لە هەموو
گەشتێک بێجگە لە گەشتە بنەڕەتییەکان .تۆ نابێت لەگەڵ هیچ کەسێک تێکەڵ ببیت کە لەگەڵی
ناژیت یان گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتییت لەگەڵ ئەو پێک نەهێنابێت ،لە هیچ شوێنێکی
ژوورەوەدا یان لە هەر باخچەیەکی تایبەتدا یان لە زۆربەی هەرەزۆری شوێنەکانی خواردن و
خواردنەوە و خزمەتگوزاری لە دەرەوە و ئەو شوێنانەی کە بە بلیت دەچیتە ژوورەوە .تۆ
دەبێت گەشتەکانی بازاڕ کردن کەم بکەیتەوە و ئەگەر بگونجێت گەیاندنی سەرهێڵ (ئۆنالین)
بەکار بهێنیت یان داوا لە خەڵک بکەیت لە ماڵەکەی خۆت ،گرووپی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی
یان کەسانی خۆبەخش کە خۆراک و دەرمانت بۆ بهێننەوە .ئەو کەسانەی کە لەم ناوچانە دەژین
هان دەدرێن کە هێشتا هەر بڕۆنە دەرەوە بۆ وەرزشکردن و هێشتا هەر دەتوانن بچن بۆ
قوتابخانە و بۆ کارکردن ئەگەر نەتوانن لە ماڵەوه کار بکەن .ژمارەیەکی کەمی خەڵک
لەو انەیە پێویستییان بە پشتگیری زیاتر بێت بۆ پەیڕەوکردنی ڕێنوێنییەکان لەم ئاستەی زەنگی
هۆشیاریدا و ئەوان ڕێنمایی دەکرێن کە پەیوەندی بە دەسەاڵتی خۆجێی خۆیانەوە بکەن ئەگەر
پێویستییان بە پشتگیری بێت.
زۆر گرنگە کە ئەو کەسانەی لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسکن بەردەوام ئەو سەرپەرشتی و
پشتگیرییەیان بەدەست بگات کە پێویستییان پێیەتی بۆ یارمەتیدانیان بۆ مانەوە بە سەالمەتی و بەباشی.
تۆ دەبێت بەردەوام بیت لەسەر هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی یارمەتی لە ئێن ئێچ ئێسەوە  NHSبۆ ئەو
حاڵەتە تەندروستیانەی کە ئێستا هەتە .ئەگەر پێیان وتوویت بچیت بۆ نەخۆشخانە بۆ وادەیەکی ڕۆتینی،
ئەوا ئێن ئێچ ئێس  NHSپێوەری پێویستی داناوە بۆ دڵنیاکردنی ئەوەی کە ئەوە بۆ تۆ سەالمەت دەبێت
کە لەوێ ئامادە بیت.
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بێجگە لەو ڕێسایانەی کە تۆ دەبێت پەیڕەویان بکەیت لە هەر یەک لە ئاستەکاندا ،تۆ دەتوانیت
ڕێوشوێنی خۆپارێزی زیاتریش بگریتە بەر.
بەردەوام بە لەسەر
• پەیڕەوکردنی کەنارگیری کۆمەاڵیەتی تووند
• دهستەکانت بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام بشۆ
• هەوڵ بدە ژمارەی ئەو بەرکەوتە کۆمەاڵیەتیانە کەم بکەیتەوە کە لەگەڵ هەر کەسێکی تر
هەتە .هەتا کارلێكکردنی کۆمەاڵیەتی کەمترت هەبێت ،مەترسی گرتنی کۆڤید 19 -کەمتر
دەکەیتەوە.
بڕوانە ڕێنوێنییە بەڕۆژکراوەکان بۆ زانیاری زیاتر
هاوپۆلی ئەو حاڵەتە تەندروستیانەی کە کەسێک وەها لێ دەکەن لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر
بارناسک بێت
ئەوانەی کە ئەم حاڵەتانەی خوارەوەیان هەیە دەکەونە ناو چوارچێوەی ئەو کەسانەی کە لەبارەی
کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسکن:
•
•

•
•
•

ئەوانەی کە چاندنی ئەندامی بەرجەستەی لەشیان بۆ ئەنجام دراوە
ئەوانەی کە هەندێک جۆری تایبەتی شێرپەنجەیان هەیە:
• ئەو کەسانەی کە شێرپەنجەیان هەیە و ئێستا بەشێوەیەکی چاالکانە چارەسەری
کیمیاوی وەردەگرن
• ئەو کەسانەی کە شێرپەنجەی سیییەکانیان هەیە و ئێستا چارەسەری تیشک
وەردەگرن
• ئەو کەسانەی کە شێرپەنجەی خوێن یان مۆخی ئێسکیان هەیە وەک لۆکیمیا،
لیمفۆما ،یان مایلۆما کە لە هەر ئاستێکی چارەسەردان
• ئەوانەی کە چارەسەری بەرگری لەشیان بۆ ئەنجام دەدرێت یان هەر
چارەسەرێکی دژەتەنی بەردەوامی دیکە بۆ شێرپەنجە
• ئەو کەسانەی کە چارەسەری بەئامانجکراوی دیکەی شێرپەنجەیان هەیە کە بۆی
هەیە کاریگەری لەسەر سیستەمی بەرگری لەشیان دابنێت ،وەک جێگیرکاری
پڕۆتینی کینیز یان جێگیرکاری .PARP
ئەو کەسانەی کە لە  6مانگی ڕابوردوودا چاندنی مۆخی ئێسک یان خانەی بنەڕەتییان بۆ
ئەنجام دراوە یان ئەوانەی کە هێشتا دەرمانی سەرکوتکردنی بەرگری لەش بەکار دەهێنن.
ئەو کەسانەی کە حاڵەتی سەختی کۆئەندامی هەناسەدانیان هەیە لەوانە هەموو جۆرەکانی
سیستیک فایبرۆسیس ،ڕەبووی سەخت و نەخۆشی درێژخایەنی داخرانی سییەکان ()COPD
ئەو کەسانەی کە نەخۆشییەکی دەگمەنیان هەیە کە مەترسی هەوکردن بە شێوەیەکی بەرچاو
زیاد دەکات (وەک کەمی سەختی بەرگری هاوبەشی لەش ( )SCIDو خانەی داسی
هاوشێوە)
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•
•
•

ئەو کەسانەی کە چارەسەری سەرکوتکردنی بەرگری لەش بە بڕێک وەردەگرن کە بگاتە
ئاستێک بە شێوەیەکی بەرچاو مەترسی هەوکردن زیاد بکات
ئەو ژنانەی کە دووگیانن و نەخۆشیییەکی بەرچاوی دڵیان هەیە ،ئیتر زگماک بێت یان
بەدەستهاتوو
کەسانی دیکەش کە وەها پۆلێن کراون لەبارەی کلینیکییەوە زۆر زۆر بارناسک بن ،لەسەر
بنچینەی بڕیاردانی کلینیكی و هەڵسەنگاندنی پێداویستییەکانیان .پزیشکی گشتی (جی پی) و
پسپۆڕانی کلینیکی نەخۆشخانە ڕێنوێنییان بۆ فەراهەم کراوە بۆ پشتگیریکردنی ئەو بڕیارانە

بۆ زانیاری زیاتر تکایە بڕوانە ماڵپەڕی حکومەت https://www.gov.uk/coronavirus
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