دەبێ چی بکەیت ئەگەر دەرئەنجامی تێست
نێگەتیڤ بوو؟
ئەگەر دەرئەنجامی تێستی کۆڤید19-ی تۆ نێگەیتڤە (یان "دەستنیشان نەکراوە") فێر بە چۆن چاودێری تەندروستیت بکەیت و خەڵک بپارێزیت:

ئاخۆ لە الی کەسێک بوویت کۆڤید19-ی گرتووە؟
لەگەڵ کەسێک دەژیت کۆڤید19-ی گرتووە ،چاودێری دەکەیت یان لەم دواییەدا بۆ ماوەیەک لەگەڵ ئەو بوویت:
خۆت کەرەنتین بکە
• ئەگەر ڤاکسینت نەکوتاوە یان زیاتر لە  6مانگ لەمەبەر بەتەواوەتی ڤاکسینت کوتاوە و ڤاکسینی بەهێزکەری کۆڤیدت نەکوتاوە ،دەبێ تاکوو  5ڕۆژ پاش
نزیکبوونەوەت لەماڵەوە خۆت کەرەنتین بکەیت.
• ئەگەر ناچاریت لە ماوەی  10ڕۆژ پاش کەوتنەبەردەمی نەخۆشی لەگەڵ کەسانی تردا پەیوەندیت هەبێت ،دەمامک لێدە.
• لێرەدا پشکنینی زانیاری پەیوەست بە بەدەر و لێخۆشبوونەکانی کەرەنتین و بژاردەکانی پەیوەست بە خولەکانی کەرەنتینی کورتتر بکە:
https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel -coronavirus/Isolation-QuarantineRelease.pdf
لێخۆشبوونەکانی کەرەنتین
• ئەگەر ڤاکسینی بەهێزکەرت
•

کوتاوە یان لەم دواییەدا (لە  6مانگی ڕابردوودا) بەتەواوەتی ڤاکسینت کوتاوە و هیچ نیشانەیەکت نییە،
ناچار نیت خۆت کەرەنتین بکەیت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،تاکو  10ڕۆژ پاش دوایین ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ئەو کەسەی نەخۆشە ،دەبێ لە الی خەڵک دەمامک هەر
بەکار بێنیت و (ئەگەر بۆت بکرێت)  5ڕۆژ (یان زیاتر) لە دوای کەوتنە بەردەمی نەخۆشی تێست ئەنجام بدە ،تەنانەت ئەگەر
باشیش بیت.

تەندروستیت کۆنتڕۆڵ بکە

•

لە ماوەی  10ڕۆژ پاش دوایین ڕۆژ کە نزیک بوویەتەوە لە کەسێک کە کۆڤید19-ی گرتووە ،وریای نیشانەکانی تا ،کۆکە،
گەرووئێشە ،هەڵئاوسان و هەناسەبڕکێ بە .در ئەگەر ئەم نیشانانە سەری هەڵدا ،لەماڵەوە بمێنەوە ،لەوانەیە کۆڤید 19-گرتبێت.

نەخۆشی؟
ئەگەر لەم دواییەدا کۆکە ،کێشەی هەناسەدان ،نەمانی هەستی تام یان بۆن ،تا ،لەرز ،هەڵئاوسان /ئاوی لووت ،هێڵنجدان ،ڕشانەوە ،سکچوون ،سەر ئێشە،
ئێشی ماسوولکەکان یان ماندوویەتیت هەیە:
خۆت جیا بکەوە
• دەبێ بەوردی لەماڵەوە خۆت جیا بکەیەوە.
ئەوەندەی بۆت دەکرێت لە ماڵەوە لە ژوورێکی تایبەتدا بە و خۆ لە کەسانی تر دوور کەوە .ئەگەر بۆ دەکرێت توالیت و گەرماوی جیا بەکار بێنە .ئەندامانی
•
بنەماڵە دەتوانن ئەگەر بۆیان دەکرێ بۆ کەمکردنەوەی مەترسی کەوتنەبەردەمی نەخۆشی ،لە شوێنێکی تردا نیشتەجێ بن.
تەندروستیت کۆنتڕۆڵ بکە
• باش پشوو بدە و ئاو بەڕادەی پێویست بخۆوە.
• ئەگەر پێویست بکات ،بۆ دابەزندنی تا یان هێمنکردنەوەی نیشانەکانت دەرمانی بەبێ ڕەچەتە بەکار بێنە.
• ئەگەر نیشانەکان خراپتر بوون و پێویست بوو وەدوای چاودێرییەکانی تەندروستی بکەویت ،دەستەجێ تەلەفۆن بکە و نیشانەکان بە پێشکەشکار ڕابگەیێنە.

ئەگەر نەخۆش نی و لە کەسێک کە کۆڤید19-ی گرتووە نزیک نەبوویەتەوە...
خۆت و خەڵک بپارێزە
• هەموو ئامۆژگارییەکانی پەیوەست بە دوورکەوتنەی کۆمەاڵیەتی ڕەچاو بکە.
• ئەگەر لە شوێنە گشتییەکانیت و ڕەچاوکردنی دوورکەوتنەوەت بۆ قورس و گرانە ،دەمامک بەکار بێنە.
• بەردەوام دەستت بە سابوون و ئاوی گەرم بۆ ماوەی  20چرکە بشپ ،یان ئەگەر ئاو سابوون لەبەردەست نییە پاککەرەوە کهوولی دەست بەکار بێنە.
• کەل وپەل و ڕووبەرەکان بۆنموونە مۆبایل بەردەوام خاوێن بکەوە و پاککەرەوەیان لێدە.
کاتی کۆکە و یان پژمین ،دەم و لووتت بە باسک یان دەسرەسڕ بگرە.
•

بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر :ئەم ڕێنمایە لەوانەیە لەگەڵ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر بگۆڕدرێت .تکایە بۆ بەدەستهێنانی نوێترین زانیارییەکانی پەیوەست بە
کۆڤید 19-سەردانی www.tn.gov/health/cedep/ncovیان  www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncovبکە.
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