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  جیاکردنەوە  و کەرەنتێنە کاتی بۆ ڕێنمایی

 
ڕۆژ   ۱۰(.  کەرەنتێنە بە گشتی COVID-19بڕیاری کەرەنتێنە و جیاکردنەوەت بۆ دراوە بەهۆی ڤایرۆسی کۆڕۆناوە )

 دەخایەنێت.  
 

 : نەکەیت تر کەسی تووشی کۆڕۆناکە ڤایرۆسی ئەوەی بۆ بکەیت پێڕەو ڕێنماییانە ئەم کە گرینگە
 

 ێنەوە.  لە ماڵەوە بم •

 میوان بانگ مەکە بۆ ماڵەوە، خۆتیش بۆ میوانی مەڕۆ.    •

 لەگەڵ کەسانی تردا کە لە کەرەنتێنەدان کات بەسەر مەبە.   •

ئەندامانی تری خێزانەکەت، ئەوانەی کە لە کەرەنتێنە نین یان لە جیاکردنەوەدا نین، دەتوانن بەشێوەیەکی ئاسایی هەڵسوکەوت بکەن و   •

 ێتەوە.  ڕێنماییەکان ئەوان ناگر

ان،  بۆ شوێنە داخراوەکان مەڕۆ، وەکو فرۆشگا، دەرمانخانە، بنکەی تەندروستی، باخچەی ساوایان، قوتابخانە، خانەی گەنج •

 کتێبخانەی گشتی، چێشتخانە یان بۆ ڕووداوە جەماوەریەکان.  

ماتر دووری بپارێزیت لە   ٢کەم  النیبەشرتێک دەتوانیت بچیتە دەرەوە بۆ گەڕان شانەکانی نەخوشیت نیە یت و نی ەتین کەرن ئەگەر لە  •

 مرۆڤەکانی تر.  

ت ەگێس ەگەرئدەرەوە.  ناوتوانیت بڕۆیتە ۆسی کۆرۆنا بویت.ڤایرووشی یە یان تۆشیەیت هەئەو نەخئەگەر نیشانەکانی  •

تر  لە مرۆڤەکانیماتر دووری  ٢ێت النی کەم دب .کەس نەبێت هاوکاریت بکاتەگەرئ رەوەبیبیتە دەت یەتوان د ەبێته

 یت. پارێزب

 بە ئاو و سابوون بشۆ.  هەروەها دەتوانیت شلەی دەست خاوێنکەرەوە بەکاربهێنیت.   دەستەکانتزوو زوو  •

 وەی ماڵ دەست لە دەسکی دەرگاکان و پەرژینەکان یان دەرچەکان دەدەیت دەستکێش بەکاربهێنە.رە ئەکاتێك کە لە دە •

ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە شێوەی پریشك  ەسسڕێکی پاك دەمت داپۆشە.   ڵی جلەکانی بەرت یانیش بە دبخەرە سەر قۆ کۆکین و پژمین •

 دەگوێزرێتەوە.  

   کاتێك کە دەچیت بۆ تێستی کۆڕۆنا دەمامك بەکاربهێنە. •

 

 کۆڕۆنا  تەلەفۆنی
 

لە؛ تا، کۆکە، تەنگەنەفەسی، ماندوێتی،  نیشانەکانی ئەو نەخۆشیەی کە بەهۆی ڤایرۆسی کۆڕۆناوە تووش دەبێت بۆ نموونە بریتین
 و بۆن.  ڵ هەڵشێوان، سكچوون، تێکچوونی هەستی تامد
 

 نای خزمەتی تەندروستیەوە   ئەگەر تەنانەت نیشانەی سووکیشت هەبوو، پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی کۆڕۆ

 . 0133 266  014، ت: ١٥-٩، ڕۆژانی شەممە و یەکشەممە سەعات ١٦-٨لە دووشەممەوە هەتاکو هەینی سەعات  •

 .   117 116ەی ئێشکگری ەلەفۆن بکە بۆ ژمارلە کاتەکانی تردا ت  •

 ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕی زمان بوو، لە تەلەفۆنەکەدا باسی بکە.   •

 .  7722 303 050ۆ کەمئەندامانی بیستن و ڕاگەیاندنی ئەنجامی تێست بە کورتە نامە دەکرێت، ت: خزمەتی کات گرتن ب  •

یەکەم پەیوەندی بکە بەو دوکتۆرەوە کە  ت گۆڕانی بەسەردا هات، بە پلەیستیت هەبوو یان باری تەندروستیاری تەندروئەگەر پرسی
  چارەسەرت دەکات بەگوێرەی ئەو ڕێنماییانەی کە پێت دراون. 
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   چیە؟  مانای جیاکردنەوە یان کەرەنتێنە
 

بکرێت لە  ت.  مەبەست لە کەرەنتێنە ئەوەیە کە ڕێگریکەرەنتێنە کردەوەیەکە بەگوێرەی بارودۆخی تووشبوون دەکرێ
بوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ مرۆڤەکانی تر.  مەرج نیە تۆ تووش بووبێتی یان نیشانەکانت هەبێت، بەاڵم بۆی هەیە ڤایرۆسکە باڵو

پێویستە لەسەرت لە   ێ بکەن.  لە کەرەنتێنەدا هاتوچۆکردنت سنووردار دەکرێت وتووشت بێت بەر لەوەی نیشانەکانی دەست پ
 ۆ لە کەرەنتێنەدایت ئەندامانی تری خێزانەکە بۆیان هەیە بە شێوەی ئاسایی هەڵسوکەوت بکەن.  ەو کاتەدا کە تماڵەوە بمێنیتەوە.  ل

 
یت بۆ  ە بە خزمەتی تەندروستیەوە.  لە نێوان ئەو کاتەدا کە دەچئەگەر لە کاتی کەرەنتێنەکەدا نیشانەت لێ بەدەر کەوت، پەیوەندی بک 

ە.  خۆت ال بدە لە کۆنتاکت کردن لەگەڵ کەسانی ماڵەکەی خۆت و خەڵکی ماڵەوە بمێنەو تێست و تا ئەنجامەکەی وەردەگریت لە
 دەرەوەش.  

 
اسایی، لە ماڵەوە پشوو بدە، خەڵکی تر تووش ئەگەر ئەنجامی تێستی کۆڕۆناکە نێگەتیڤ بوو و شتەکە بریتی بوو لە فلونزایەکی ئ

 مەکە.   
 

بوو، لە ماڵەوە چاوەڕوان بە هەتاکو پەرستاری تەندروستی تەلەفۆنت  ۆزەتیڤ( پCOVID-19ئەنجامی تێستی کۆڕۆناکەت )ەر ئەگ
 بۆ دەکات.  بەگوێرەی ئەو ڕێنماییانەی کە پەرستارەکە پێتی دەدات هەڵسوکەوت بکە. 

 
 اغەکان.   مەبەست لە جیاکردنەوە، جیاکردنەوەی ئەو نەخۆشەیە کە تووش بووە لە مرۆڤە س

 ۆشخانە بیت یانیش لە ماڵەوە بیت.  لە نەخە یان  لە جیاکردنەوەدا بۆت هەی
 

دوکتۆری بەرپرس لە نەخۆشیە درمیەکان دەتوانێت بڕیارت بۆ بدات کە لە کەرەنتێنەدا بیت یان لە جیاکردنەوەدا.  بڕیارە فەرمیەکە 
ی ڕۆژانە  ی پارە داوادێت، کە بەهۆیەوە دەتوانیت لە کێاڵ بە پۆست بۆت دێت.  بە ڕێگای پۆست بڕوانامەی پشووی نەخۆشیت بۆ

 بکەیت.  
 

 داودەرمان  و خواردەمەنی کڕینی بۆ یارمەتیدان
 

بۆ کڕینی خواردەمەنی و داودەرمان دەتوانیت لە کەسوکارەکەت یان دراوسێکانت داوای یارمەتی بکەیت.  هەروەها دەتوانیت  
لەبیرت بێت کە ڕێك بکەویت لەسەر   بکڕیت.ەکانت  نیش لە بازاڕی ئینتەرنێتدا پێویستیخزمەتی گەیاندن بۆ ماڵەوە بەکاربهێنیت یا 

ئەوەی کە شتە کڕاوەکان لە دیوی دەرەوەی ماڵەکەتدا بۆ جێ بهێڵن، بۆ ئەوەی کەسی تر تووش نەکەیت.  ئەو شتانەی کە دەیکڕیت 
 دەبێت پارەکەی پێشوەخت بدەیت. 

 
 ڕیت بۆ ماڵەوە سەری نەگرت، ئەگەر گەیاندنی ئەو شتانەی کە دەیک 

 
 ەفتەدا  لە ڕۆژانی ه 

 وپڕ بۆ خێزانە مناڵدارەکان یارمەتی دەدات   بەشی ڕێنمایی خزمەتی یارمەتیی پێشوەخت، لە کاتی پێویستیی یارمەتیی کت  •

 3501 266  014ت:  ١٤-٩ات  پێنجشەممە سەع –دووشەممە 

 3590 266 014ت:   ١٥-٨هەینی سەعات  –پرسگەی ڕاوێژگەی خێزانی دووشەم  •

 9664 266 014کاتی دەوامی فەرمیدا ت: ەکان لە ئێشکگریی سۆشیالی گەوەرتەمەن  •

 180  266 014یارمەتی دەدرێن ت:  OIVA-keskusندی ئۆیڤاوە  کەسە بە تەمەنەکان لەالیەن ناوە •

 .   0149  266  014لە کاتەکانی تردا ئێشکگریی سۆشیال یارمەتی دەدات، ت 

 
 دەبن  ۆشنەخ باوك و دایك کە کاتێکدا لە منداڵەکان چاودێریکردنی و خزمەت

 
و چاودێریی منداڵەکانت بکەیت یان بکەویتە  ئەگەر لە کاتی جیاکردنەوەدا بە ڕادەیەك نەخۆش بیت کە نەتوانیت خزمەت

ە بکە ئایا بۆ نموونە برادەرێك، دراوسێیەك یان خزمێك هەیە یارمەتیت بدات.  ئەگەر کەسێك نەبوو نەخۆشخانەوە، پرسیاری ئەو
 ەلەفۆنانەوە بکە ژمارە ت یارمەتیت بدات، پەیوەندی بەم



 
ڕێنمایی بۆ کاتی کەرەنتێنە     JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIشارەوانیی یوڤاسکیوال   

 3 یان جیاکردنەوە 
 

 Sosiaali- ja terveyspalvelutخزمەتەکانی سۆشیال و تەندروستی  
 
 
 

 بۆ خزمەت و چاودێریی منداڵ یارمەتی دەدرێیت 
 

 بەشی ڕێنمایی خزمەتی یارمەتیی پێشوەخت، لە کاتی پێویستیی یارمەتیی کتوپڕ بۆ خێزانە مناڵدارەکان یارمەتی دەدات    •

 3501 266  014ت:  ١٤-٩پێنجشەممە سەعات   –دووشەممە 

 3590 266  014ت:   ١٥:٣٠-٨هەینی سەعات  –پرسگەی ڕاوێژگەی خێزانی، دوشەم  •

 .   0149  266  014لە کاتەکانی تردا ئێشکگریی سۆشیال یارمەتی دەدات، ت 
 

 .  جیاکردنەوەدا یان کەرەنتێنە لەکاتی بنچینەیی خوێندنی و سەرەتایی پێش فێرکاریی منداڵ، ڕۆژانەی چاودێریی
 

لە چاودێریی ڕۆژانەدایە یان لە فێرکاریی پێش سەرەتاییە و بەپێی بارودۆخی تووشبوونەکە بڕیاری   ەکەت کەئەگەر منداڵ
کەرەنتێنەی بۆ دراوە، لەو پارەیەی کە دراوە بۆ ئەو خزمەتە، بەشە پارەی ئەو ڕۆژانەی کە لە بڕیاری کەرەنتێنەکەدا نووسراوە 

 ە بە باخچەی ساوایانەوە یان بە قوتابخانەوە. ەندی بک دەگەڕێندرێتەوە.  بۆ بابەتەکانی پارەدان پەیو
 

قوتابخانەی منداڵەکەت ڕێنمایی دەدات بۆ ڕێکخستنی خوێندنی بنچینەیی لەکاتی کەرەنتێنە یان جیاکردنەوەی منداڵەکە.  ئەگەر  
ی بکە بە مامۆستاکەی  پەیوەند( Wilmaمنداڵەکەت لە کەرەنتێنە بێت یان نەخۆشکەوتبێت و لە جیاکردنەوەدا بێت، بە ڕێگای ڤیلما )

خۆیەوە.   بۆ ئەرکەکانی قوتابخانەی منداڵەکەت بۆ ئەو ماوەیەی کە ناچێت بۆ قوتابخانە بەشێوەیەکی سەرەکی بە ڕێگای ڤیلما 
 ڕێنمایی دەدرێت.   

 
ت.  بە ڕیگای ڤیلما قوتابخانە سەبارەت بە ڕێکخستنی خوێندنی بنچینەیی منداڵەکات لەکاتی کەرەنتێنە یان جیاکردنەوەدا ڕێنمایی دەدا

 پەیوەندی بکە بە مامۆستا تایبەتەکەی منداڵەکەتەوە تاکو منداڵەکەت ئەرکی قوتابخانەشی بۆ دابنرێت. 
 

ماوەیەی کە منداڵەکە لە کەرەنتێنە یان لە جیاکردنەوەدایە داشکاندن دەکرێت.    لە پارەی چاالکیی پاش نیوەڕواندا بۆ ئەو 
 نەهاتنی منداڵەکە و ڕێککەوتننامەی چاالکیەکان دەبێت.    داشکاندنەکە بەگوێرەی ڕۆژەکانی

 

 نیگەرانی  مایەی دەبێتە جیاکردنەوە یان کەرەنتێنە کە کاتێك
 

 کی زۆرت بۆ دروست بکات، دەتوانیت لەگەڵ کاری تەندروستیی دەروونی یان  ئەگەر کەرەنتێنە یان جیاکردنەوە نیگەرانییە
 044 8470 788:و ڕۆژ کراوەیە شەوکە  (siiKriobile M)لەبیموی قەیرانزی بکە بە مەرکە ەندیپەیو

 
 

 هەیە  درمیەکانی یەنەخۆش ڕۆژانەی پارەی وەرگرتنی مافی دراوە بۆ کەرەنتێنەی بڕیاری کە کەسەی ئەو

 
ۆشیە یت، کێاڵ پارەی ڕۆژانەی نەخئەگەر بڕیاری ئەوەت بۆ درابێت کە نەچیت بۆ کارەکەت، لە کەرەنتێنە یان لە جیاکردنەوەدا ب

سااڵن پارەی  ١٦درمیەکان دەدات کە قەرەبووی لەدەستدانی داهاتی کار دەکاتەوە.  دەتوانیت وەکو سەرپەرشتی منداڵی تەمەن خوار  
ێتەوە و وەربگریت، ئەگەر منداڵەکەت بڕیاری بۆ دراوە کە بەهۆی نەخۆشیە درمیەکەوە لە ماڵەوە بمێن ڕۆژانەی نەخۆشیە درمیەکان

 ت بچیت بۆ کار.   بەو هۆیەوە ناتوانێ
 

 ڕێنماییەکان و فۆڕمە ئەلیکترۆنیەکان لە ئینتەرنێت دەبینرێنەوە:  
.fi/tartuntatautihttps://www.kela  . 

 
 بۆ فۆڕمی داواکردنەکە پێویستیت بەم شتانە دەبێت  

 س لە نەخۆشیە درمیەکانی شارەوانی یان  کار لەالیەن دوکتۆری بەرپر بڕیاری نەچوون بۆ  •

   ، کە دوکتۆری بەرپرس لە نەخۆشیە درمیەکان ئیمزای لەسەر کردووە.  بڕیارەکە پاشکۆی ئەم نامەیەیە.  Aڕاپۆرتی دوکتۆری  •

  ی دەکات سەبارەت بە بڕی ئەوزانیاریەکانی پەیوەندیکردن بە خاوەن کارەکەتەوە.  کێاڵ لە خاوەن کارەکەت داوای زانیار •

 داهاتەی کە لە دەستت چووە.  

https://www.kela.fi/tartuntatauti
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 .  کارە  داهاتی لەدەستدانی تەواوی بڕی قەرەبووی درمی نەخۆشیی ڕۆژانەی پارەی
 

ئەگەر مووچەخۆریت، پارەی ڕۆژانەکە بەگوێرەی ئەو مووچەیە دیاری دەکرێت کە ئەگەر بڕیاری نەچوونت بۆ کار نەدرایە 
 وەرت دەگرت.  

 
یان بیمەی کاسبکارانی   YELۆژانە لەسەر بنەمای داهاتی سااڵنەی بیمەی کاسبکاران اسبکاری سەربەخۆیت، پارەی ڕئەگەر ک

 رێت  کە لەو ڕۆژەوە کاری پێ دەکرێت کە نەچوونە سەر کارەکە دەست پێ دەکات.  دادەن MYELئابووریی کشتوکاڵ 
 

نەی نەخۆشیە درمیەکان وەربگریت، ەبەیت، ناتوانیت پارەی ڕۆژائەگەر بێکاریت یان خوێندکاریت یان ئابووریی خۆت بەڕێوە د 
رەسەرت بۆ دەکات بنووسێت کە تۆ بەهۆی چونکە داهاتی کارت لەدەست ناچێت.  ئەگەر لەگەڵ ئەوەشدا ئەو دوکتۆرەی کە چا

 نەخۆشیە درمیەکەوە توانای کارکردنت نیە، دەتوانیت داوای پارەی ڕۆژانەی نەخۆشی پێشکەش بکەیت.  
 

ر دەکەیت یان لە کاتێکدا کە بێکاریت جاروبار کار دەکەیت و بەهۆی نەخۆشیە درمیەکەوە بڕیارت ئەگەر شان بەشانی خوێندن کا
 نابێت بچیت بۆ کار، لەوانەیە مافی ئەوەت هەبێت کە پارەی ڕۆژانەی نەخۆشیە درمیەکان وەربگریت.   بۆ دەرکراوە کە 

 
ماوەیە کە نەچویتە بۆ کار هەر داویەتی پێت، دەدرێت بە ی کە خاوەن کارەکەت بۆ ئەو ئەو بەشەی پارەی ڕۆژانەی نەخۆشیی درم

 خاوەن کارەکەت.  
 

ئەو کاتەی کە بڕیارە نەچیت بۆ کار، لە کەرەنتێنەدایت یان لە جیاکردنەوەدایت دەدرێت.  پارەی ڕۆژانەی نەخۆشیی درمی هەتا 
 رێت.   ڕۆژانەی نەخۆشی باجی لێ دەدپارەی ڕۆژانەی نەخۆشی درمی بەهەمان شێوەی پارەی 

 
 زانیاریی زیاتر سەبارەت بابەتەکانی پارەی ڕۆژانە لە الپەڕەکانی ماڵپەڕی کێاڵ دەبینرێت: 

https://www.kela.fi/tartuntatauti   
 

 یوال: زانیای زیاتر سەبارەت بە خزمەتەکانی شارەوانیی یوڤاسک 
www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
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