
 

 یھ؟) چی19-ئایا ڤایرۆسی کۆرۆنا (کۆڤید
 

یھکھ ئێستا وا نزیکھی ساڵێکھ بھردەوامھ. ئھوە بۆتھ ھۆی تێکچوون لھ ) ئھوە نھخۆشیھکی نوێ19-ڤایرۆسی کۆرۆنا (ھھروەھا پێی دەووترێت کۆڤید
 سھرتاسھری جیھان.

 

 زۆر خھڵك بھ بھ حھسانھوە لھ ماڵھوە باشتر دەبێت لھ تووشبوونی بھ ڤایرۆسی کۆرۆنا، 

 

بھ�م بۆ ھھندێك کھس ڕەنگھ مھترسیدار بێت و ببێتھ ھۆی نھخۆشیی سھخت یان 
 ھھتا مردنیش.

 

 ھھندێك نیشانھی ڤایرۆسی کۆرۆنا بریتین لھ:

 

کردنت نامێنێت یان ھھستی بۆنکردن و تام 
 دەگۆڕێت

 
 بھرزی پلھی گھرمی لھش

 
 کۆکھی نوێ و بھردەوام بوون لھ کۆکین

ئھگھر ئھو نیشانانھی سھرەوەت ھھبێت، لھو شوێنھ بمێنھوە کھ لێی دەژی و 
ھم ماڵپھڕە بکھ یان سھردانی ئ 119مھڕۆ ناو خھڵك. تھلھفۆن بکھ بۆ 

www.gov.uk/get-coronavirus-test  بۆ حیجز کردنی پشکنینێك بۆ
 خۆت.

 

  

ی تر، وە ئێمھ ھھموومان دەبێ ڕێگری بکھین لھ ڤایرۆسی کۆرۆنا بھ داپۆشینی دەموچاومان کاتێك لھ دەوروبھرەکھ بگھڕێین، دووری بپارێزین لھ کھسان
 دەستھکانمان بھ بھردەوامی بشۆین.

 

 

 

 

 

 ھھواڵی باش ئھوەیھ کھ ئێستا کوتانێك ھھیھ بۆ پاراستنت لھ ڤایرۆسی کۆرۆنا.

ھسھر دیوەکھی ئھوە بژاردەی خۆتھ ئایا کوتان وەردەگریت یان نا، بھ�م بھ توندی پێشنیار دەکرێت کھ وەری بگریت. زانیاری زیاتر دەربارەی کوتانھکھ ل
 تری ئھم الپھڕەیھ.



 

 )19-کۆرۆنا (کۆڤیددەربارەی کوتان دژی ڤایرۆسی 
 

کوتانھکھ تاقیکردنھوەی لھسھر کراوە بۆ 
 دڵنیابوون لھوەی کھ سھالمھتھ

 

دەرزی کوتانھ، کھ نێوانیان  2تۆ پێویستیت بھ 
 ھھفتھیھ 12بۆ  3

 

کوتان دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا بھ دەرزی 
 لێ دەدرێت

 ھیچ بھرھھمی ئاژەڵی تێدانیھ.کوتان دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا 

   

 بھ وەرگرتنی کوتان، تۆ خۆت دەپارێزیت لھ ڤایرۆسی کۆرۆنا.

 
ئێمھ تائێستا نازانین کھ ئایا ئھوە ڕێگری 

ستنھوەی دەکات لھ تووشبوونت یان گوا
 ڤایرۆسھکھ

  
وەرگرتنی کوتان وات لێدەکات کھ کھمتر 

تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بیت زۆر بھ 
 سھختی

   
ڤایرۆسی کۆرۆنات پێنادات وات کوتانھکھ 

 تووشت ناکات

 
وەك کھ کوتانھکھ ناتوانێت ڤایرۆسی کۆرۆنات پێ بدات، بھ�م ڕەنگھ ئازاری قۆڵت ھھبێت. ئھوە شتێکی ئاساییھ بۆت کھ ھھست بھ نھساغی بکھیت، ھھر

 ات.ڕۆژ دوای دەرزی لێدانھکھ. ئھمھ مانای ئھوەیھ کھ کوتانھکھ لھشت فێر دەکات شھڕ لھگھڵ ڤایرۆسی کۆرۆنا بک 2-1تووشی سھرما بووبیت، بۆ 

پێویستھ  کوتانھکھ یھکسھر پاراستن واتا بھرگریت پێنادات. چھند ھھفتھیھك دەخایھنێت بۆ ئھوەی دەستپێبکات بھ کارکردنی واتا کاریگھری ھھبێت. تۆ
 ھھردوو دۆزەکھی کوتانھکھ وەربگریت بۆ ئھوەی باشترین پاراستن و بھرگری وەربگریت.

 
 دوای وەرگرتنی کوتانھکھ تکایھ بھردەوام بھ لھ:بھ�م تۆ دەبێ تائێستاش ھھر سھالمھت بیت، 

 

 بھ وردی دەستھکانت بشۆ و بھ زۆری

 

 ماسکی دەموچاو بپۆشھ

  

بکھوە لھ کھسانی تر (دووربوونی  دوور
 کۆمھ�یھتی لھ یھکتری)


