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باوان /سەرپەرشتیاری بەڕێز
نامەی زانیاری کۆڤید 19 -بۆ وەرزی نوێی خوێندن
 .1ئایا چ شتێک ڕوو دەدات کاتێک کەیسێکی کۆڤید( 19 -ڤایرۆسی کۆرۆنا) لە باخچەی ساوایان ڕوو دەدات؟
•

پۆلی تەواو ('گرووپ  -بەبڵ') هیچی دیکە داوایان لێ ناکرێت کە خۆیان لە کەسانی دیکە جیا بکەنەوە ئەگەر کەسێک لە باخچەی
ساوایان ئەنجامی پشکنینەکەی پۆزەتیف بێت بۆ کۆڤید.19 -

•

مناڵەکەت تەنها کاتێک وەک بەرکەوتە دەستنیشان دەکرێت ئەگەر بەرکەوتەی نزیکی دورودرێژی هەبێت لەگەڵ کەیسەکە  -بۆ
نمونە هەمان ماڵ ،مانەوە بە شەو.

•

هیچ داواکارییەک نابێت بۆ خۆت یان مناڵەکەت کە خۆتان لە کەسانی دیکە جیا بکەنەوە تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە تۆ لەالیەن
پشکنین بکە و بپارێزەوە پەیوەندیت پێوە کرابێت.

•

هەموو بەرکەوتە نزیکەکانی کەیسەکە کە پێویست بێت ڕێکاری تایبەت بگرنە بەر لەالیەن پشکنین بکە و بپارێزەوە دەستنیشان
دەکرێن ،پەیوەندییان پێوە دەکرێت و ڕێنمایی دەکرێن بۆ پەیڕەوکردنی دوا ڕێنوێنی سەبارەت بە خۆجیاکردنەوە لە خەڵک و پشکنین
کە لە  2021-08-09دا بەگوێرەی دوا گۆڕانکارییەکان نوێ کراوەتەوە بۆ- :
 ئەو کەسە گەورانەی کە بە تەواوی کوتراون ،کە هیچ نیشانەیەکی نەخۆشییەکەیان تێدا نییە و کە ئەنجامی پشکنینی پۆزەتیفیاننەبووە؛ وە
 ئەو مناڵ و گەنجانەی کە تەمەنیان لە  18ساڵ کەمترە و هیچ نیشانەیەکی نەخۆشییەکەیان تێدا نییە و ئەنجامی پشکنینی پۆزەتیفیاننەبووە.

زانیاری زیاتر لەسەر دوا مەرجەکانی خۆجیاکردنەوە لە خەڵک دەکرێت لەسەر ماڵپەڕی  NHS Informببینرێتەوە لە:
 www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19یان
) Translations (nhsinform.scotبۆ شێوازی سادە ،خوێندنەوەی ئاسان یان زمانی تر.
 .2پشکنینی ڕێکوپێک و بەردەوام
•

پشکنینی ڕێکوپێک و بەردەوام تەنانەت کاتێکیش کە نیشانەکانی نەخۆشیت تێدا نییە دەکرێت بەسوود بێت بۆ پاراستنی خۆت و
خەڵکی سەر بە باخچەی ساوایانەکەت بە سەالمەتی.

•

کەسە گەورەکان لە خێزانەکەتدا و منااڵنی تەمەنی قوتابخانەی سەرەتایی ،دەتوانن دەستیان بە کەرەسەی پشکنینی بێ بەرامبەر
ڕابگات لەڕێگەی بەرنامەی پشکنینی بەردەستی گشتییەوە ،کە بۆ هەموو کەس لە سکۆتلەند بەردەستە .کەرەسەی پشکنینی بێ
بەرامبەری  LFDلە ماڵەوە لە ناوەندەکانی پشکنینی کۆڤید یان دەرمانخانەکان بەردەستن ،یان بە گەیاندن لەڕێگەی داواکردنی
www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covidسەرهێڵەوە.
 symptoms.ئەگەر مناڵێکت هەیە لە خوێندنگای دواناوەندی ،ئەو دەتوانێت دەستی بە پشکنینی  LFDی بێ بەرامبەر ڕابگات
لە خوێندنگەکەیەوە بۆ ڕێگەدان بەو بۆ ئەنجامدانی پشکنین هەفتەی دوو جار لە ماڵەوە بەمەرجێک نیشانەکانی نەخۆشییەکەی تێدا
دەرنەکەوێت.

 .3ئەگەر خۆت یان مناڵەکەت نیشانەکانی نەخۆشییەکەتان تێدا دەرکەوت پشکنینێک دابنێ
•

تکایە وریا و چاوکراوە بە بۆ نیشانەکانی نەخۆشی کۆڤید .19 -ئەگەر مناڵەکەت هیچ نیشانەیەکی کۆڤید 19 -ی تێدا دەرکەوت ئەو
نابێت لە باخچەی ساوایان دەوام بکات .ئەو دەبێت لە ماڵەوە بمێنێتەوە ،خۆی لە کەسانی دیکە جیا بکاتەوە و پشکنینی کۆڤید19 -
ی بۆ ئەنجام بدرێت .زانیاری زیاتر بەدەست بهێنە لە NHS Inform.
1

•

هەموو ئەندامانی دیکەی ناو ماڵەکەی مناڵەکەت (بە خۆیشتەوە) هەروەها پێویستە لەسەرتان لە ماڵەوە بمێننەوە و پەیڕەوی دوا
ڕێنوێنییەکان بکەن ،کە دەکرێت ببینرێنەوە لەسەر  NHS Inform.لەکاتێکدا کە ئەنجامێکی پۆزەتیف وەربگرنەوە ،پشکنین بکە
و بپارێزە پەیوەندیتان پێوە دەکات بۆ فەراهەمکردنی ڕێنمایی گونجێنراو بەگوێرەی خۆتان سەبارەت بەوەی کە دەبێت چی بکەن.

•

پشکنینێک تۆمار بکە لە  NHS Informبۆ نزیکترین شوێنی پشکنینی کۆڤید 19 -لە خۆتەوە .یەکەی پشکنینی بە ئۆتومبێلەوە
بڕۆرە ژوورەوە ،بەپێ بڕۆرە ژوورەوە و گەڕۆک لە سەرتاسەری سکۆتلەنددا جێگیرن کە لە 8ی بەیانی هەتا 7ی ئێوارە کراوەن،
 7ڕۆژ لە هەفتەدا .لیستێکی تەواوی شوێنەکان دەکرێت ببینرێتەوە لە  Gov.Scot.یان دەتوانیت کەرەسەیەکی پشکنین لە ماڵەوەی
 PCRداوا بکەیت  onlineیان لەڕێگەی تەلەفونکردنەوە بۆ  .119ئەوکاتە کەرەسەیەکی پشکنین دەگەیەنرێتە ماڵەکەت .بۆ
گێڕانەوەی تۆ یان دەتوانیت پشکنینەکە بخەیتە ناو نزیکترین سندوقی پۆستەی لەپێشترێتی ،یان ئەگەر نەتتوانی بڕۆیتە دەرەوە،
هەروەها دەتوانیت تەلەفون بکەیت بۆ  119بۆ دانانی وادەی پۆستی خێرای وەرگرتنەوە لە ماڵی خۆتەوە.

 .4چۆن بەر لە باڵوبوونەوەی کۆڤید 19 -دەگریت
گەلێک شت هەیە کە تۆ دەتوانیت ئەنجامیان بدەیت بۆ کەمکردنەوەی مەترسی ئەوەی کە تۆ یان هەر کەسێک کە تۆ لەگەڵی دەژیت تووشی
نەخۆشی کۆڤید 19 -نەبن .ئەمانە ئەنجام بدە:
•

•
•
•
•
•

خۆت بکوتە ئەگەر هەتا ئێستا نەکوتراویت و شیاویت بۆ ئەوە .کوتان (ڤاکسین) باشترین بەرگری ئێمەیە لەدژی کۆڤید19 -
بۆئەوەی کەسێک بەسەختی نەخۆش نەکەوێت .ئەگەر هەر کەسێک کە شیاوە لەناو خێزانەکەت یان ماڵەکەتدا هێشتا نەکوتراوە،
ئەوا ئەو کەسە دەبێت بە زووترین کاتی گونجاو کوتان ساز بکات .ئەوە هەروەها دەکرێت بۆ تۆ بەسوود بێت بۆئەوەی لە داهاتوودا
پێویستیت بە خۆجیاکردنەوە لە خەڵکی تر نەبێت .زانیاری لەسەر سازدانی کوتان دەکرێت لێرەدا ببینرێتەوە NHS inform.
دەستەکانت بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام بە ئاو و سابوون بشۆ بۆ ماوەی النی کەم  20چرکە.
جێڵی پاکژکاری دەست بەکار بهێنە ئەگەر سابوون و ئاو بەردەست نەبوون
دەم و لوتت بە پارچە کلێنسێک یان بە قۆڵت دابپۆشە (نەک دەستەکانت) کاتێک کە دەکۆکیت یان دەپژمیت و کلێنسی بەکارهاتوو
یەکسەر بخەرە ناو سەتڵی خۆڵەکە و دەستەکانت بشۆ.
پەنجەرەکان /دەرگاکان بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام بکەرەوە بۆ ئەنجامدانی هەواگۆڕکێی ماڵەکەت
وریا و چاوکراوە بە بۆ نیشانەکانی نەخۆشی کۆڤید و خۆت لە کەسانی دیکە جیا بکەرەوە کاتێک کە نیشانەکانی نەخۆشی کۆڤیدت
تێدا دەرکەوت یان لەالیەن پشکنین بکە و بپارێزەوە وەها ڕێنمایی کرایت.

زانیاری زیاتر
بۆ ئەو پرسیارانەی کە گەلێک جار دەپرسرێنەوە و زانیاری سەبارەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بەشێوەیەکی
گشتیhttps://www.parentclub.scot/topics/coronavirus/coronavirus-faq?age=0:
وhttps://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-
19
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