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نی  ا یەکێک لە ئەندام ئەگەر   وە نە  وە ئەمێن   ڵە لە ما   ان خوێند کار                            
   ن ب بوو ١٩کۆڤید    خێزانەکەی تووشی 

 

ندنگە  و نەچن بۆ خوێ   ەوە ڵەوە بمێنن خوێندکارانی ئامادەیی و خوێندکارانی ئامادەیی تایبەتی ئەبێت لە ما 
ی  بووبێت، تەنانەت ئەگەر خوێندکارەکە خۆش   ١٩کۆڤید    ی دا تووش ان و خێزانەکەی ئەگەر یەکێک لە نا 

 ، شی نەبێت ەکە تەندروست بێت و هیچ نیشانەیەکی نەخۆشی 

 بەرێوەبەرایەتی تەندروستی گشتی یە.   شنیارەکانی ێ وا دیارە نوێترین پ   ئەمەش 

لەوان  جگە    ەکانی دەگرتەوە بەاڵم ئێستا خوێندنگا ئامادەیی ی  خوێندکار تەنها    ە پێشوو تر ئەم پێشنیار 
 . تایبەتیەکانیش دەگرێتەوە   ێندنگا خوێندکاری خو 

ی  تیا  ندکار لەو ماڵەی کە خوێ ێک  ر نابێ بێت بۆ خوێندنگا هەتا کەس خوێندکا ئەمەش مانای ئەوەیە کە  
 بووە.   ١٩ڕاستکرابێت کە تۆشی کۆڤید  پشت ئەژی  

 ! ن   کە ب   ئاسایی بە    خۆی وەکو    هەر ی نەهاتنتان  ئاگادارکرنەوە 

، خوێندنگا  ئاگادار ئەکەنەوە هەر وەکو کاتی تر لە نەهاتنتان  خوێندنگا    ، کەتان ڕۆتینی خوێندنگا    ی  بەپێ 
، یاخود بەهەر شێوەیەکی تر  ورو درێژ بگونجێ دو   ماوەیەکی بۆ    کە   ماڵەوە ئەدات بە خوێندکاران ئەرکی  

 دوا بکەوێ لە کاری خوێندنەکەی. ڕێگری بکرێت لەوەی کە خوێندکار    کە 

 ن! ئامۆژگاری یەکانی تەندرۆستی ب   ی ڕایەڵ ێ گو 

وستی ئامۆژگاری  ، هەر لە بنکەی تەندر بویت   ١٩کۆڤید    ی ووش ەاڵمی تاقیگات پێ دەگات کە تۆ ت کاتێ و 
یەتی  تەواو ئەتوانی وەربگری کە خۆت و خێزانەکەت ئەبێ چی بکەن، بۆ پرسیار کردن لە چۆن 

: اسایانەی کە کەرەنتێنی خێزانی ئەیگرێتەوە ئەتوانی پەیوەندی بکەیت بە  تاقیکرنەوە و ئەو ی   

1177.se/Uppsala-lan 

 

 : ودۆخێکی سەخت ر با 

کارمەندو مامۆستایان  ودۆخێکی سەختدا تێپەڕ ئەبێت هەموو  بە بار   ۆی پەتای کۆرۆناوە ه خوێندنگاکانمان بە 
 بکەن   وانە ووتنەوە پێشکەش بە خوێندکارەکان   کە باشترین   بە هەموو شێوەیەک   هەوڵ ئەدەن 

Symtomfria barn bör stanna hemma om  -Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats 

19-har covid någon i familjen    
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
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نی  بە زۆر زما ١٩لە سەر پەتای کۆڤید    ئامۆژگاری تەواو هەیە و  زانیاری        se1177.   سایتی   لە     
 ١٩ر کۆڤید  ە سە ل   هەیە بە زمانی جیاواز   گشتی تەلەفۆنی  ی  هێڵێک   ز جیاوا 

بۆ ئەوەی وەاڵمی هەموو پرسیارە باوەکان دەربارەی    680 123-08 زەنگ لێ بدە بۆ ژمارە تەلەفۆنی  

تەلەفۆنی بۆ بکات و    انێئەتوکە هەموو کەسێک  گشتی یە  هێڵێکی تەلەفۆنی  ئە وە  .  وەربگری   ١٩کۆڤید  

کراوەیە  هێڵە  . ئەم  زمانی جیاواز وەاڵم ئەدرێنەوە   بە ١٩ی کۆڤید  ی کۆرۆنا  پرسیار بکات دەربارەی ڤایرۆس 

 .15:00 -09:00ە کاتژمێر پشووەکان لجگە لە    ە ڕۆژان 

ی دەنگی تۆمار بکەیت و ئەوە ئەتوانی نامەیە انەی کە هێڵەکە کراوە نی کاتولە تەلەفۆنت کرد ئەگەر 

 پەیوەندی شارەزایەن فەرمانبەرانی نرێت لەالیهەڵئەسوڕێئەم هێڵە  ئەوان زەنگت بۆ لێ ئەدەن.

، ینی، ئامارینی، ڕوسی، داری، تیگرعەرەبی، سۆماڵی، ینگلیسیبە زمانەکانی ئتەندروستی کە 

 ئیسپانی. ، سەربی،بۆسنی، کرواتی

 ١٩بە کۆڤید  چوونی تووش بوونداابەدو

چوون دا ئەوە بە دوا، هەیەلە خوێندنگا ١٩نەخۆشی کۆڤید بە دیاردەی تووش بوون وت دەرکەئەگەر 

نەخشە بۆ زنجیرەی ، بەدوادا چوونیش مانای ئەوەیە ١٩ تووشبووانی نەخۆشی کۆڤید ئەکەین بۆ

لەیەک داببڕین و تووش  ەنوشبووزنجیرەی تو ئەو بتوانینکات  زۆترینتووشبوون دیاری بکەین وبە 

 سنووردارکەین.بوون 

  :چوونی تووش بوون پێناسە ئەکرێت بەوەی کەبەدوادا

لە یەکێکی ترەوە ١٩کەسانێ کە مەترسی ئەوەیان لێ ئەکرێ کە توش بووبن بە پەتای کۆڤید  •

مەترسی گواستنەوەی یش ان بۆ چ کەسانێکی ترکە پێشووتر توش بووە، بۆ چ کەسێک ی

 ؟هەیە

ترەوە تووش بووە، چ  کامانەی: لە چ کەسێک یان لە نەخۆشیگواستنەوەی سەرچاوەی  •

 ؟سەرچاوەوە تووش بوون لە هەمان کامانەان کەسێک ی

 ؟چۆن و لەکوێ کەسەکە تووش بووەڕێگای گواستنەوە:  •

(  )مەیل ۆنی  بە تەلەفۆن یان بە نامەی ئەلکتر    بووە   ١٩ید  وشی پەتای کۆڤ دەرکەوەت کە تو خوێندکارێک  
، پاشان لەوێوە دەست  خوێندنەکەی یان بەڕێوەبەری    ی پۆلەکەی هەواڵ ئەدەیت بە مامۆستای سەرپەرستیار 

 کە. دەکرێت بە گەڕان و بەدواچون بۆ توش بوونەکە لە خوێندنگە 

 

 و گؤڕین دواخستن    – بەم زوانە پشووی سەری ساڵە  

یشن و لە هەمان هۆڵی نان خواردن بە یەکەوە نان  ۆلدا دائەن لە هەمان پ   خوێندکارەکان کە    چەندە   هەر 
، نابێ ئاهەنگ و دانیشتن  لە کاتی پشوودا   ، ئەبێ دووربکەونەوە لەوەی کە بە کۆمەڵ یەکتر ببینن ئەخۆن 

 . سەرچاوەن بۆ باڵوبوونەوەی ئەم درمە م جۆرە کۆبوونەوانە    ئە جونکە  ساز بکەن،  

هەیە لەسەر  مەترسی    کە   هەن ۆشەویستانمان  خ ان و لە نزیک   کە کەسانێک   بکرێت   ە ئەبێ ڕەچاوی ئەو 
ەن، جگە لەوە بتوانین کە خوێندنگا  هەروەها ڕەچاوی ماندوو بوونی کارمەندانی تەندروستی بک       ژیانیان 

 بە کراوەیی بهێڵینەوە ودانەخرێ. 

ەبێت: خوێندکارەکان ئ ن بێت کە  لە بیرتا   

اقی  گرە بۆ ت وەرب کات . نیشانەکانی ئەم نەخۆشیەتان تیادەرکەوت لە ماڵەوە بمێننەوە ئەگەر  •
ەاڵمی  یت واتەو بوو  ا کە توش ئەگەر دەرکەوت لە تاقیگ  هەواڵ بدە بە خوێندنگا . کردنەوە)تێست( 

 ت. ەوە تەنانەت ئەگەر تاقی کردنەوەت هەبوو لە وانەکان لە ماڵەوە بمێنن ڤت وەرگرت. پۆزیتی 
 یش. ش ە تەنانەت باو   نەبێت ەسدا  لەگەڵ ک   ت یەکی نزیک پەیوەند   چ ی ڕابگرە وه ت  وور خۆ د  •
 . و لەسەرەخۆ و بە ووردی بشۆ دەستەکانت بە باشی    •

 
 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-covid-19-other-languages/covid-19-other-languages/
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دان. ئەمە ئەرکی  ی بەرنامەکانمان و یارمەتی دە بین بۆ گۆڕین و دوا خستن ئێمە هەموومان ئەبێت ئاما 
 ی بکەین.   ، ئەبێت خۆمان جێ بەجێ کەسێکی تر نی یە 

ریگەری هەبێت لە سەر دواڕۆژی  ا انێ ک دیاری ئەکەیت ئەتو ا هەڵبژاردنانەی کە ئێست بڕیارو ئەو 
 ی دەوروبەرت. خۆت و زۆر کەسانی تر 

کەیت وکارێکی وا  ی خەڵکانێک ڕزگار ب ژیان  ی ان کە تۆ ئەیکەیت ئەتو  ڕاستەی  ڵسوکەوتە ە و ه بە 
 تەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆت. ی ێ بکەیت کە زوو بگەڕ 

 


