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کۆرۆنا 	ڤایرۆسی

		دووچاربوون	و	نیشانھکان

ھاتن،  ١٩-نیشانھکانی کھ لھ ئھنجامی دووچارجوون بھ نھخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆناوە (کۆڤید ن بریتی بن بۆ نموونھ لھ تال ) دەردەکھون دەکر
کی زۆر تووش بوان بھ نھخۆشی یھکھ تھنھا پھتای ئاسایی ھھوکردنی بۆری   نج و سکچوون. بھش کۆکھ، تھنگھنھفھسی، ماندوویھتی، ھھ

ن، کھ نیشانھکانیان لھسھر دەرکھوتوە و  ھھناسھیان لھسھر  ستی ڤایرۆسی  کۆرۆنا لھو کھسانھ وەردەگیر ت، واتھ لھ چھشنی فلۆنزا. ت دەردەکھو
گونجاوە لھ گھڵ ھھوکردنی بۆری ھھناسھ.  

ک کھ نھخۆشی یھکی چوو(پیر)، وە بۆ کھسان ت بھ تایبھتی بۆ کھسانی بھسا ت کھ مھترسی دارب دیکھیان ھھیھ، بۆ   نھخۆشی یھکھ دەکر
نموونھ نھخۆشی یھکانی تایبھت بھ سی یھکان وە نھخۆشی یھکانی دڵ.

زە	دووچاربوون	لھ	دیکھ	کھسانی ت	بیر	لھ	دەستھکانت	پاکژی	-	بپار 	 ب
 

نسی پاک ووشک بکھرەوە.  ٢٠دەستھکانت بھ ئاو و صابوون بۆ ماوەی · ت کھ شلھی  چرکھ بشۆ. دەستھکانت بھ کل ھھروەھا دەکر
ت.  نر سینفیۆی دەستیش بھکاربھ د

تن. · شوەخت دەستھکانت نھشۆردب دەست لھ چاوەکانت، لووتت مھدە، ئھگھر پ
ھوە. ئھگھر ئھگھر دەپژمیت یان دەکۆکیت، لھو کاتھدا دەموچاوو· ی خۆ نسھکھ فڕێ بدەرە سھ نس دابۆشھ و کل ت بھ دەستھسڕی کل

نھ.   نھ، دەستھکانت بۆ پژمین و کۆکین بھکارمھھ ی کراسھکھت بھکاربھ دەستھسڕت نی یھ، ئھوا سھر قۆ
وان خۆت و کھسانی دیکھدا ڕابگرە.  ٢-١مھودای دووری · مھتر لھ ن
ت.· نانھدا کھ لھتوانادا نی یھ مھودای دووری ڕئبگیر نھ، لھو شو و ھۆیھ گشتی یھکانی ھاتووچۆدا بھکاربھ ماسکی ڕوخسار لھن

 
کارە	ئھم	دووچاربوون،	لھ	ھھیھ	گومانت	ئھگھر :	بگرەبھر	ڕ

سھبارەت تھنانھت بھ دیاردەی سادەش  
گھی خزمھتگوزاری دۆخی خوودەوە پرسیارەکان لھبارە· ی دۆخی خۆتانھوە ئھنجام بدەن ( پرسیارکردن لھبارەی دیاردەکانھوە بھ لھڕ

گھی   زمانھکانی فینلھندی، سویدی یان ئینگلیزی) ت بۆ دانی نموونھ لھڕ وازی ئھلیکترۆنیش کات دابین بکر ت بھ ش دەتوانر
سھنگاندنی دۆخی دیاردەکانی خوودی خۆتانھوە.  ھھ

گھی ژمارەی تایبھت بھ کۆر · ەوە پھیوەندی بکھ بھ سھرپھرشتی تھندروستی یھوە. ٠١٤ ٢٦٦ ٠١٣٣ۆناوە یاخود لھ ڕ
o رەکانی وان کاژم وان ڕۆژانی دووشھممانھوە بۆ ھھیینی لھن ٤ - ٨لھن
o رەکانی وان کاتژم ٣-٩لھڕۆژانی کۆتایی ھھفتھدا لھن
o ١١٦ ١١٧لھکاتھکانی دیکھدا ژمارە  .

گھی   ویست دەکات. لھ ڕ سھنگاندن دەکھن، کھ داخۆ ەرگرتنی نموونھ پ گھی تھلھفۆنھوە ھھ کارمھندانی سھرپھرشتی تھندروستی لھ ڕ
یت. ش دەتوانیت ب ھ بکھیت و بۆکو یت، سھبارەت بھوەی کھ چۆن مامھ نی دەکر نو نمایی یھکان  تھلھفۆنھوە ڕ ڕەوی لھ ڕ زۆر گرنگھ کھ پ

ت، بۆئھوەی کھ ر کاریگھری دووچاربوون.  بکر دەستھی کارمھندانی سھرپھرشتی وە یاخود کھسانی دیکھی نھخۆشکھوتوو نھکھونھ ژ
شوەخت مھڕۆ بۆ بنکھی تھندروستی. ک بھ ب پھیوەندی کردنی پ بھ ھیچ جۆر

گھی کستھپھیامھوە	لھڕ ستھکھ	ئھنجامی	لھ	ت نھوە	ت ئاگاداردەکر

ستی کۆرۆناتان ئھنجامداو نھرەوە یان خۆت البدە لھ  ئھگھر ت ھوە بم ستھکھدا لھ ما ست و وەرگرتنی ئھنجام ت وام ماوەی ئھنجامدانی ت ە، لھ ن
ی خۆتان.   نزیک کھوتنھوە لھ کھسانی دەرەوەی ما

رەوە، کھسانی دیکھ دووچار  ھوە بحھو ت، لھما ت و بابھتھکھ تھنھا فلۆنزایھکی ئاسایی ب نی ب ستھکھ نھر ت کھ  ئھگھر ئھنجامی ت مھکھ. دەکر
ویست شلھمھنی بخۆرەوە، چونکھ لھ ت کھ بھ ڕادەی پ نھوە. لھ بیرت ب ش و ئازارەوە بڕەو نانی دەرمانھکانی ئ گھی بھکارھ   نیشانھکان لھ ڕ

ژەیھکی زیاتر وەک لھ ئاسایی شلھ لھ ناودەبھت.  ھاتن دا سی یھکان کھ گھرم داھاتوون ڕ کاتی تال

ستی کۆر  نمایی ١٩-ۆناکھت(کۆڤیجئھگھر ئھنجامی ت ی ڕ ی پھیوەندی سھرپھرشتی تھندروستی بکھن. بھپ ھوە چاوەڕ ت، لھ ما نی ب ) ئھر
ت.  تان دەدر گھی تھلھفۆنھوە لھالیھن سھرپھرشتی تھندروستی یھوە پ یھکانی کھ لھڕ
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ت، پھیوەندی بھ ژمارەی کۆرۆناوە بکھ  ت و دیاردەی جیددیشتان دەب لھ ڕۆژانی دووشھممانھوە ٠١٣٣٣٦٦٠١٤ئھگھر دۆختان خراپتر دەب
رەکانی  وان کاتژم ر ٤-٨بۆ ھھیینی لھن وان کاتژم ەوە.  ١١٧١١٦وە لھکاتی دیکھدا پھیوەندی بکھ بھ ژمارەی ٣-٩وە کھ کۆتایی ھھفتھدا لھ ن

وە١١٢ی مھترسیداردا پھیوەندی بکھ بھ ژمارەی فریاگوزاری لھ دۆخ

ھوەم	لھ	و	کھوتوم	نھخۆش ۆم	ناشتوانم	وە	ما ت	بۆ	ب 		 بکھم؟	چی	دەرمانخانھ،	بۆ	یاخود	مارک

تھک ت یان دەرمانخانھ، داوای یارمھتی لھ خزم و کھس یان دراوس بکھ. مارک ان و  ئھگھر نھخۆش کھوتویت، وە ناشتوانن بڕۆن بۆ مارک
نیت، داوای کۆمھک لھ شارەوانی خۆتان  ن ھھیھ. ئھگھر کۆمھک بھدەست ناھ داویستیان بۆ ما دەرمانخانھکان خزمھتگوزاری ڕەوانھکردنی پ

بکھن. 
ر -لھ دووشھممھ٢٠٢٠\٩\٣٠دانیشتوانی یوڤاسکیوال: ھھتا بھرواری · گھی ژمارەی ٤-٨ھھیینی کاتژم وە لھ ٠٥٥٠٢٦٦٠١٤لھ ڕ

ڕ -وە لھ دووشھممھ ٢٠٢٠\١٠\١بھرواری  گھی ژمارەی ٢-٩س شھممھ لھ کاتژم وە. ٠٥٥٠٢٦٦٠١٤لھ ڕ
o شھوە، لھ ڕۆژانی دووشھممھ تھپ ویست بوون یارمھتی کتوپڕ و دۆخی دژوار د ھھیینیھوە لھ  -ئھگھر لھ کاتھکانی دیکھ پ

ر  شکگری کار ٤-٨کاتژم ت لھالیھن ئ ندر ت کۆمھک بھدەست بھ گھی ژمارەی وە دەکر یھتی یھوە لھ ڕ وباری کۆمھ
وە. ٩٦٦٤٢٦٦٠١٤

o گھی ژمارەی وە.١٨٠١٢٦٦٠١٤ناوەندی ئۆیڤا یارمھتی کھسانی بھتھمھن دەدات لھ ڕ
o نی خزمھتگوزاری کۆمھکی سھرەتایی یارمھتی دابین نو داردا ڕ زانی مندا ویست بوونی بھکۆمھکی خ لھدۆخی دژواری پ

وان ڕۆژانی دووشھممھ  رەکانی -دەکات لھ ن وان کاتژم نج شھممھ لھ ن وە یان  ٣٥٠١٢٦٦٠١٤لھ ژمارەی ٢-٩پ
زانی یھوە لھ ڕۆژانی دووشھ ژی خ ژگھی ڕاو گھی ڕاو رەکانی -ممھ لھڕ وان کاتژم گھی  ٣:٣٠-٨ھھیینی لھ ن لھ ڕ

وە.٣٥٩٠٢٦٦٠١٤ژمارەی 
رەکانی · وان کاتژم می: لھ ڕۆژانی ئاسایی دا لھ ن وە ەوە دەتوانن داوای  ١٤٩٠٢٦٧٠١٤لھ ژمارەی ٧-٤دانیشتوانی ھانکھسا

یارمھتی بکھن.
رەکانی · وان کاتژم ن: لھ ڕۆژانی ئاسایی دا لھ ن ەوە دەتوانن داوای یارمھتی ٨٥٤٣٧٧٢٠٤٠دا لھ ژمارە ٤-٨دانیشتوانی ئورایست

بکھن.

لی لھ  نن.٠١٤٢٦٦٠١٤٩کاتھکانی دیکھدا  لھ ژمارە ت ت بھ دەست بھ یھتی یھوە یارمھتی دەکر شکگری کاروباری کۆمھ گھی ئ ەوە لھ ڕ

ت	کاریگھری	چۆن	کۆرۆنا	ڤایرۆسی 				؟	یوڤاسکیوال	دانیشتوانی	ژیانی	لھسھر	دەب

نانی دیک · ت وە یاخود شو دایھ.  بھنھخۆشی یھوە مھڕۆ بۆ سھر کار، بۆ مارک کی ت گایانھی کھ خھ ھ، لھو ج
ی نھخۆشکھوتوو مھبھ بۆ وەرگرتنی چارەسھر وەیاخود بۆ الی دابیر و باپیری.  · مندا
ت (بۆ  · چوان بکر ڕەوکردنی سھالمھتی یھوە سھردانی یھکھی نیشتھج بوونی کھسانی کھم ئھندام و بھسا ت بھ پھیوەست بوون بھ پ دەب

چوان).  نموونھ سھردانی خانھی ب ھسا
کی ددانی ھھیھ کھ  · ت. ئھگھر دووچار فلۆنزا بوون و ئازار ت سھردانی چارەسھرگای ددان بکر ئھگھر تووش بوون بھ فلۆنزا، ناب

ن.  نی دەکر نو گھی تھلھفۆنھوە ڕ ویستی بھ چارەسھری دەستبھج دەکات بۆ نموونھ، ئھوا لھ بارەی ئامادەبوونھوە لھ ڕ پ
و ھۆیھ گشتی ی· ت.ماسکی ڕوخسار لھن نانھدا کھ لھتوانادا نی یھ مھودای دووری ڕئبگیر نھ، لھو شو ھکانی ھاتووچۆدا بھکاربھ
نیاییان لھ بارەوە دراوە. · تانھ بکھ، کھ د گھشت تھنھا بۆ ئھو وو

و	لھ	بکھم	چی	دەتوانم نی	ماوەی	ن و	لھ	یان	وە	داوە	کھرەنت ندراو	ماوەی	ن 		 دا 	داب

نی یھکان   نو ڕەوی لھ ڕ نی یھوە بکھ (بھ زمانی خوودی خۆتان) لھ کارمھندانی تھندروستی. گرنگھ کھ پ نی لھ بارەی کھرەنت نو داوای ڕ
نی یھوە   پھری کھرەنت ت لھ سھر ما ندر ت بھ دەست بھ بکھن. زانیاری زیاتر دەکر

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

.دابگرە	تھلھفۆنھکھت	لھسھر	ڤیلکو	کۆرۆنا	یکھیشنیئھپپل

رکاریگھری دووچار بوون بھ ڤایرۆسی  تنھ ژ سھنگاندنی ئھپھکھ کھوتب ی ھھ کھ، کھ ئاگاداری دەدات ئھگھر بھپ کۆرۆناڤیلکو ئھپلیکھیشن
گھی ئھپلیکھیشنھوەکھو ت، دەتوانیت بھ ب ناو لھڕ ندر ە ئاگاداری بدەیت. زانیاری کھسایھتی لھسھر کۆرۆناوە. ئھگھر دووچاربوونتان بسھلم

گھی فرۆشگاگشتی یھکانی  تھ سھر تھلھفۆن لھڕ ت کۆرۆناڤیلکوو دابگیر زراوە. ب بھرابھر دەکر ئھپلیکھیشنھکھ زۆر بھ چڕی پار
/ https://koronavilkku.fiئھپلیکھیشنھکانھوە. 

 
زانیاری زیاتر: 

پھڕی کۆرۆنای شاری یوڤاسکیوال:   https://www.jyvaskyla.fi/terveys/koronaما
-https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-socialزانایری لھ بارەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە بھ زمانی ئینگلیزی:

services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
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پھڕی (دەزگای تھندروستی و خۆشگوزەرانی زانیاری سھبارەت ب ل) بھ زمانی ئینگلیزی: -ھ بابھتی ڕۆژ لھ سھر ما چ ئ تی ئ
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-

updates
ھنی وەزیرانی فینلھندی یھوە بھ زمانی ئینگلیزی: زانیاری سھبارەت بھ بریارەکانی دۆخی کۆرۆنا لھ الیھن ئھنجوم

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
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