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پێزانین دەربارەی ڤایروسا کورونایێ باژێرێ یوڤەسکیلە
نیشانێت وێ و ڤهگرتن
ڤایروسا کورونا )کوڤید –  (۱۹دبتەئەگەرا پەیدابونا ڤان نیشانان تایێ،کوخک،وەستیان ،ڤەرشین،زکچون.باهراپتر
یێت توشدبن وەکو پەرسیڤیە فلونزا دێ فەحسێت وان کەن یێت نیشانێت ڤایروسا کورونایێ هەبن.
ئەڤ نەساخیە خەتەرە بو مروڤێت دانعەمرا یێت پیر ،ئو ئەوێت نەساخیێت وەکو سها و نەساخیا دلی .گەلەک
گرنگە توشی وان کەسا نەبیت دێ گران پێکەڤن.باشترین رێک خو بپارێزی دەست شیشتن ئو نا بەین هەبیت
دناڤبەرا مروڤاندا.
خوە پاراستن ژ توشبونێ -لبیرا تەبێت دەست پاڤژبن
دەستان بشو بئاڤێ و سابینێ دەمێ  20سانیا،دەستان زوهاکە بدەستمالەکا (کلینکس) پاڤژ.
دەستێت خو نەکە چاڤان ،دفنێ و دەڤی،هەکە دەستێت خو نەشیشتبن.دکاری پاقژکەرێ دەستی (معقم) بکار
بینی.
هەکە تو بێهنشی یان کوخی،ناڤچاڤێت خوب کلینسا دفنێ بپارێزە ئو پاشی باڤێژە جهێ گەلێشی.هەکە کلینکس
نەبیت ،هچکێ قەمیسیی بدە بەر دەڤێ خو ،نە دەستێ خو.
 ...هەکە تە شک برن تو یێ ڤەگرتی ،دێ هوساکەی
پرسیارا نیشانێت وێ بکە ( Omaolo-palveluپرسکرن بزمانێ فنلندی ،سوێدی یان ئینگلیزی) یان تەلەفونا
پاراستنا ساخلەمیێ یا کورونایێ بکە ژمارە  ۰۱٤۲٦٦۰۱۳۳ژ رووژا دوشەمبێ تاکو هەینیێ سەعەت 16-8ئو دماهیا
حەفتیێ  15-9ئو وەختێت دی ژمارە  ۱۱٦۱۱۷بێهناخو دمالدا ڤەدە توشی خەلکێ نەکە.
هەکە هەما وەکو پەرسیڤی بیت وەکو کوخک و تا،دمالدا بمینە دەرمانێ ئێشێ کاربینە دا ێشاتە کێم کەت.لبیرا
تەبیت گەلەک ئاڤێ ڤەخو ،تاو گەرماتیا لاشی ئاڤا لەشی کێم دکەت دبیتە هەلم..
...هەکە تو گران پێ کەتی نیشانێت گران -تەلەفونێ بکە رێکێ نیشا تەدەن
هەکە رەوشا تە گەلەک خراببیت یان توبزەحمەت بێهنا خو بینی و ببەی ،ێکسەر تەلەفێ بکە بو
یوڤەسکیلە ژمارا کورونایێ .۰۱٤۲٦٦۰۱۳۳جەوابێ دەن ژ روژا دوشەمبێ حەتاکو هەینیێ سەعەت ۸-۱٦ئو
دوماهیا حەفەتیێ سەعەت .۹-۱٥
وەختێت دی تەفونێ بکە بو نیڤا -فنلندا خەستەخانا روژانە خەفارەت رەقەم .۱۱٦۱۱۷
بتەلەفێ دێ رێنماییا دەنە تە .دێ چ کەی کەنگی و دێ بو کیڤە چی  .یا گرنگە تو رێنمایێت وان بکەی .داکو
کارمەندێت ساخلەمیێ و نەخوش ڤەنەگرن توش نەبن .نابیت بچی بو خەستێ و بنکێ ساخلەمیێ هەکە تە
تەلەفون نەکربیت بەری بچی.
...درەوشا تەواری تەلەفونێ بکە ۱۱۲
[ئەز نەساخم ئو دمالدامە نەشێم بچم دوكانێ و دەرمانخانێ  -پادێ چکەم؟
هەکە تو نەساخی ،نەشێ بچی بو دوکانێ و دەرمانخانێ ،داخازا هاریکاریێ ژمروڤێت خو یان جیرانێت خو بکە.
دوکانێت خارنێ و دەرمانخانا خزمەتا هەی تشتێ ته بڤێن بینن مال.هەکە هاریاری تە نەهات کرن ،
داخازاهاریکاریێ ژ باژێرڤانیا یوڤەسکیلە بکە.
خەلکێ یوڤەسکیلە لروژێت دەوامێ لدەمژمێر  ۸-۱٦تەلەفونا بکەن رەقم ۰۱٤۲٦٦۰٥٥۰
خەلکێ هانکاسالمی لروژێت دەوامێ لدەمژمێر  ۸-۱٦تەلەفونێ بکەن بو ژمارە ۰۱٤۲٦۷۱٤۹۰
لوەختێن دی خەلکێ یوڤەسکیلە و هانکاسالمی دێ هاریکاریێ وەرگرن ژ دائیرا سوسیالێ یاخەفەر برێکا
تەلەفونا وان ژمارە ۰۱٤۲٦٦۰۱٤۹ .
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ڤایروسا کورونا دێ چ ئەگەرێ کەتە سەر ژیانا خەلکێ یوڤەسکیلە؟
• لدەمێ تویێ نەخوشی نەچە شولی ،دوکانا ،یان جهێ خەلک لێبیت.
• زاروکێ خو نەبە رەودێ یان دەڤ داپیر و باپیران.
• ئەوجهێ دانعەمرا و سەقەتان لێ دژین (بو نمونە مالا دانعەمرا لێ خوداندکەن) لدیڤ رێنمایێت
ساخلەمیێ بکە لدەمێ سەرەدانێ .
• نەشێ بچی بو چارەسەریا ددانان .هەکە پەرسیڤ فلونزا لتەبیت.لدەمێ ددانێ تە گەلەک ێشا تە لەزا
هەی بچی دێ رێنمایی دەن برێکا تەلەفونکرنێ لدەمێ تو گەهەشتی دێ چکەی.
• سەفەرێ بەس بو وان ولاتان بکە یێت بسەلامەتن.
پا دشێم چ بکەم لدەمێ کارانتینێ دابم یان من دوجاکەن( عەزلکریبم )؟
داخازا تەعلیماتا بکە بزمانێ خو لسەر کارانتینێ ژ کارمەندێن ساخلەميێ.گەلەکا گرنگە تو تەعلیماتا بجهبینێ.
زێدەتر تەعلیمات وەرگرتن ز سایتێ کارانتینێ:
مەعلومات و رێنمایی هاتنە نڤیساندن 23.6.2020لدیف پێشنیاران.
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

ئاگاهیێن زێدەتر:
سایتێ باژێرێ یوڤەسکیلە لسەر کورونا : https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
رێنمایی بزمانێ ئنگلیزی دەربارەی ڤایروساکورونا لەیوڤەسکیلە
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/informationcoronavirus-jyvaskyla

مەعلوماتێت نوکە ژلایێ مەعهەدا فنلەندی یا تەندروستی وژدانی )وەزارەتا تەندروستی و خوش گوزەرانی
رەفاهیەت (THL-سایتێ ئینگلیزی
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
پێزانین و بریاردان ژلایێ حکومەتا فینلەندی لسەر فایروسا کورونا بزمانێ ئینگلیزی
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19latest-updates
[پێزانین دەربارەی ڤایروسا کورونایێ باژێرێ یوڤەسکیلە
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

