دوای ئەنجامی تێستی کۆڤید 19-دەبێ چی
بکەیت؟
ئەگەر فەحس ئەنجام داوە بۆ کۆڤید ، 19-بۆ چاودێری و تەندروستی خۆت و بەرگری لە باڵوبوونەوەی نەخۆشی لەناو خەڵکدا ئەم قۆناغانەی خوارەوە ڕەچاو بکە:

گوێڕایەڵی ڕێنماییە پێشکەشکراوەکان بکە لە کاتی فەحسدا تاکوو کاتی بەدەستگەیشتنی دەرئەنجامەکەت .هەندێک لە پێشکەشکارەکان تەلەفۆنت بۆ دەکەن و
دەرئەنجامی تێستەکەت پێڕادەگەیێنن بەاڵم هەندێکی تر داوات لێدەکەن بۆ بەدەستگەیشتنی دەرئەنجامەکەت ئەپڵیکەیشن یان ماڵپەڕ بەکار بێنیت.

لە هەمان کاتدا کە چاوەڕێی دەرئەنجام دەکەیت ،چاوێری تەندروستیت بکە
پشکنینی نیشانە باوەکانی کۆڤید 19-بکە:
•
•
•
•
•

کۆکە
هەناسەبڕکێ و کێشەکانی هەناسەدان
تا
لەرزین
ئێشی ماسوولکە

•
•
•
•
•

سەرئێشە
گەرووئێشە
نەمانی هەستی تام و بۆن لەم دواییەدا
هێڵنجدان
سکچوون

ئەگەر لە ماوەی چاوەڕێکردن بۆ دەرئەنجامەکەت هەر چەشنە نیشانەیەکت هەبوو ،دەبێ کاتی چاوەڕێکردن بۆ
دەرئەنجامەکەت لە ماڵەوە بیت و فەرق ناکات کە بەتەواوەتی ڤاکسینت کوتاوە یان نا.
• 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.
• باش پشوو بدە و ئاو بەڕادەی پێویست بخۆوە و ئەگەر پێویست بکات ،بۆ دابەزندنی تا یان هێمنکردنەوەی
نیشانەکانت دەرمانی بەبێ ڕەچەتە بەکار بێنە.
• ئەگەر نیشانەکانت خراپتر بوون و هەڵسەنگاندنی پزیشکی پێویست بوو ،بەر لە سەردانکردن تەلەفۆن بکە بۆ
نۆرینگەی تەندروستی یان نەخۆشخانە و بە پێشکەشکار بڵێ بۆ کۆڤید 19-فەحست ئەنجام داوە .ئەمە یارمەتی
نووسینگەی پێشکەشکاری چاودێری تەندروستی دەدات تاکوو بۆ بەرگەری لە تووشبوونی کەسانی تر کە
لەبەردەمی نەخۆشییەکە دان هەڵوێست جێبەجێ بکات.

ئەگەر نزیک بوویەتەوە لە کەسێک کە کۆڤید19-ی گرتووە:

• ئەگەر ڤاکسینی بەهێزکەرت کوتاوە یان لەم دواییەدا (لە  6مانگی ڕابردوودا) بەتەواوەتی ڤاکسینت کوتاوە و
هیچ نیشانەیەکت نییە ،ناچار نیت خۆت کەرەنتین بکەیت .دەبێ بۆ ماوەی  10ڕۆژ پاش نزیکبوونەوەت لە شوێنە
داخراوەکان و کاتێک لە الی کەسانی تریت دەمامک بەکار بێنیت.
• 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 .دەبێ بۆ ماوەی 10
ڕۆژ پاش نزیکبوونەوەت لە شوێنە داخراوەکان و کاتێک لە الی کەسانی تریت دەمامک بەکار بێنیت.
• زانیاری زیاتر لە بەشی ڕێنماییەکانی جیاکردنەوە و کەرەنتین لەبەردەستە.

مەشقی عادەتە تەندروستەکان بکە
•
•
•
•

دەمامک بەکار بێنە.
کاتی کۆکە و یان پژمین ،دەم و لووتت بە باسک یان دەسرەسڕ بگرە.
بەردەوام دەستت بە سابوون و ئاوی گەرم بۆ ماوەی  20چرکە بشۆ ،یان ئەگەر ئاو سابوون لەبەردەست نییە پاککەرەوە کهوولی دەست
بەکار بێنە.
کەلوپەل و ڕووبەرەکان بۆنموونە مۆبایل بەردەوام خاوێن بکەوە و پاککەرەوەیان لێدە.

بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر بە شێوەی ئۆنالین
•

http://tn.gov/health/cedep/ncov
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