زانيارى دةربارةى ظايرؤسى كؤرؤنا لة شارى JYVÄSKYLÄ
نيشانةكانى توشبوو
نيشانةكانى كةسى توشبوو بة ظايرؤسى كؤرؤنا بريتية لة تا  .كؤكة  .هةناسة تةنطى  .زؤربةى
توشبوان توشي هةوكردنى سيةكان دةبن  ,تةنها ئةو كةسانة دةتوانن تاقريدنةوةى ثزيشكى ئةجنام
بدةن كةوا ئةم نيشانانةيان بة توندى هةية  .طةر هاتوو هةمان نيشانةت هةبوو بةالم بة شيوةيةكى
سوكرت تكاية لة مالةكةت مبيَنةوة و دةرمةضوو
زؤر طرينطة كةوا ئةم ظايرؤسة تةشةنة نةكات لةبةر ئةوةى كةوا كاريطةريةكى زؤر خراثى هةية
لةسةر كةسى بةساالضوو و ئةو كةسانةى كةوا نةخؤشى دريذخايةنيان هةية

خؤثاراسنت لةم ظايرؤسة
بؤ ماوة  20ضركة دةستةكانت بة ئاو و صابوون جوان بشؤؤ دواتر بة كلينيكسيكى ثاك دةستةكانت
بسرةوة ياخود دةتوانى بة مادةى تةعقيمى تايبةت دةستةكانت ثاك بكةيتةوة  .طةر هاتوو
دةستةكانت نةشؤردبوو دةست لة ضاو و دةم و لوتت مةدة
طةر هاتوو ثشميت ياخود كؤكيت ئةوة دةبيَت كليَنيكسةكى ثاك بة دةم و لوتت بطريت دواتر
كلينيكسةكة فريَبدةى  ,طةر كلينكست لة ال نةبوو ئةوا دةتوانيت لةسةر قؤلت كؤكة و ثشمينةكة
ئةجنام بديت

طةر نيشانةكانت توند نةبوو ئةوة لة مالةكةت مبينةوة و ئةم ظايرؤسة مةطوازةوة بؤ كةسي تر
زؤر كات كةسي توشبوو بةم ظايرؤسة بؤ ماوةى حةوت رؤذ ضاك دةبيتةوةى بةبيَ ضاوديرى ثزيشكى
تةنها بة دةرنةضونى لة مالةكةى ,
طةر هةست دةكةيت كةوا توشي هةالمةت بويت ئةوة دةتوانيت تةنها ئازار شكني بةكار بهيَنيت

طةر نيشانةكانت بة توندى طرتوة ئةوة بةزوترين كات ثةيوةندي بكة
طةر هةست بة نةخؤشيةكى زؤر و هةناسةتةنطيةكى زؤر دةكةيت ئةوا ثةيوةندى بكة بة بنكةى
كؤرؤنا ظايرؤس لة ( يوظاسكولة ) لة رؤذانى دووشةم تاوةكو رؤذي هةينى لة كاتذمري هةشتى بةيانى
تاوةكو ضوارى ئيَوارة 0142660133
لة رؤذانى تر دةتواني ثةيوةندى بكةى بة نةخؤشخانةى طشتى ذمارة 166177
وة لةكاتى تةنطانة دةتوانى ثةيوةندى بة ذمارة  112بكةيت

طةر هاتوو نةخؤشكةوتيت و نةتواني دةربضيت لة مالةكةت
طةر هاتوو نةخؤشكةوتيت و نةتوانى دةربضيت لة مالةكةت بؤ كرينى ثيَداويست و دةرماخنانة ئةوة
دةتوانيت داواى هاوكارى لة دراوسيَيةكانت بكةيت
دةرماخنانة و فرؤشطاى خواردةمةنيةكان ئةوة دةتوانن طواستنةوةت بؤ بكةن بؤ ماالوة
طةر كةسيَك نةبوو بؤ يارمةتى دانت
بؤ دانشتوانى ( يوظاسكوال ) ثةيوةندى بكة بة ذمارة 0142660550
بؤ دانشتوانى ( هةنكا ساملي ) ثةيوةندى بكة بة ذمارة 0142671490
لة رؤذانى دوو شةم تاوةكو هةينى لة كاتذمري هةشتى بةيانى تاوةكو ضوارى نيوةرؤ
لة كاتةكانى تر ئةوة دةتوانى ثةيوةندى بكةيت بة 0142660149

كاريطةريةكانى كؤرؤنا ظايرؤس لةسةر دانشتوانى يوظاسكوال
• طةشت مةكة بؤ دةرةوةى والت طةر كردت لةكاتى طةرانةوة بؤ ماوةى  14رؤذ ناتوانيت
لة مالةكةت دةرضيت
• طةر هةستت بة نةخؤشي كرد ئةوة ناتوانيت بضيت بؤ ئيشكردن ياخود هةر جيَطايةك
كةوا خةلكى ليَية
• منداىل نةخؤش مةنرية دايةنطة ياخود الى داثرية و باثريةيان
• طردبونةوة لة  10كةس زياتر تةندرؤست نية
• هةول بدة دوربكةوة لة شوينة طشتيةكان
• كةسي بةساالضوو واتا لة  70سال بةرةو سةر لةمالةكانيان دةرنةضن
• سةةردانى خانةى بةساالضوان و خانةى خاوةنثيَداويستى تايبةت قةدةغة كراوة
• لةكاتى سةردانى بؤ نةخؤشخانة تةنها كةسي نةخؤش بؤي هةية بضيَتة نةخؤشخانة
• قوتاخبانة و كؤليَذةكان تاوةكو  2020-4-13داخراون
• مةلبةندةكان لةطةل شويَنى وةرزش لة  2020-3-17داخراون
• سةردانى دكتؤرى ددان مةكة طةر هةالمةتت ليَية
• لةكاتى زؤر زؤر ثيَويست كةسي توشبوو بة هةالمةت دةتوانى سةردانى دكتؤرى ددان
بكات لةكاتيَكدا كةوا ئاطادارى نةخؤشخانةى كردبيَتةوة
• بؤ زانيارى زياتر
https://www.jyvaskylan.fi/opetus/perusopetusjyvaskylassa/jyvaskylan-koulujen-varautuminenkoronavirukseen Gradia keskeyttää lähiopetuksen

جي دةتوانيت بيكةيت كاتى لة كوارةنتيين
داواكاري لة ستافى كوارةنتني بكة بؤ ثيَدانى ريَنمايي دةربارةى ظايرؤسى كؤرؤنا بة
زمانى دايك  ,بؤ زانيارى زياتر سةردانى ئةم مالثةرة بكة
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni
مالثةرى ظايرؤسي كؤرؤنة لة يوظاسكوال
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
مالثةرى ظايرؤسي كؤرؤنة لة يوظاسكوال بة زمانى اينطليزى
http://www.jyvaskyla.fi/en/news/2020-03-13_updatedinformation-coronavirus
مالثةرى بنكةى تةندروستى بة زمانى اينطليزى لة والتى فينلندا
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-snew/coronavirus-covid-19-latest-updates
مالثةرى بريارةكانى حكومةتى فينلندا دةربارةى كؤرؤنا ظايرؤز بة زمانى انطليزى
https://valtioneuvosto.fi/en/information-oncoronavirus

