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ڤایرۆسی كۆرۆنا چییە؟
ڤایرۆسی كۆرۆنا بریتییە لە كۆمەڵێك 

ڤایرۆس كە دەتوانێت  تووشی مرۆڤـ و 
ئاژەڵ بێت . هەندێك جۆری ڤایرۆسی 

كۆرۆنا هەیە هەمان نیشانەكانی 
هەآلمەتی هەیە و لە هەمان كاتدا 

هەندێكی تریان بە نەخۆشی كوشندە 
و مەترسیدار دادەنرێن وەك )میرس-
كە جۆرە نەخۆشیەكە لە رۆژهەآلتی 
ناوەراست باوە هەروەها سارس-كە 

ئەویشیان بریتیە لە هەوكردىن توندی 
سیەكان. 

جیاوازی گرنگی نێوان ڤایرۆسی 
هەآلمەت و ڤایرۆسی كۆرۆنا بریتیە  

لەوەی كە خەڵك  تا رادەیەك  
بەرگریان هەیە لە دژى هەآلمەت 

بە گشتی. بە پێچەوانەوە سیستەمی 
بەرگریامن پێشرت هیچ توىش ڤایرۆسی 

كۆرۆنا تاجی نەبوبوو بەآلم لە كاىت 

ئێستا دا لە جیهاندا بەبەردەوامی  
نەخۆشی درمی كۆفید 19 هەیە و  

رووبەرووی ڤایرۆسی سارس دەبینەوە.

كە ناونراوە بە ڤایرۆسی كۆرۆنای 
تاجى كە بۆتە هۆی نەخۆشیەكی 
درمی جیهانی . وە بەناوی سارس 

كۆڤید 2 یان ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێ 
كۆڤیید 19   بەناو بانگە واتە لە ساڵی 

2019 پەیدا بووە. 

نەخۆشی كۆڕۆنا )كۆڤید 2(  كۆڤید 19 
ناوی ئەو نەخۆشییە كە لە نەخۆشی 

سارس 2 كۆڤید 19 وە هاتووە  

ڤایرۆسی تاجی 19 واتە ساڵی 2019 
دەركەوتووە
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چۆن ڤایرۆسی كۆڕۆنا 
بآلودەبێتەوە؟

ڤایرۆسی كۆڕۆنای تاجی تووشی مرۆڤـ دەبیت لە رێگای كۆخە و پەیوەندی 
ڕاستەوخۆ لەگەأل نەخۆشەكە بەبێ خۆپارسنت  )بە دەست لێدان یان تۆقەكردن 

بەدەست(

ڤایرۆسی كۆڕۆنای دەتوانیت بآلوبێتەوە لەڕێی

پەیوەندی ڕاستەوخۆ  
لەنێوان ئەو كەسانەی كە پەیوەندی 	 

ڕاستەوخۆیان هەیە )دەست لێدان 
بە تۆقەكردن –باوش كردن – ماچ 
كردن –دەست لێدانی دەم و چاو 

بەدەست ( 
پەیوەندی ناڕاستەوخۆ	 

لە ڕیی پریشكی پژمین 
لەیەكەێك لە تووشبووەكان 

دەست لێدان لەو شتانەی كە كە 	 
تووشبووەكە دەستی لێداوە )دەسكی 

مەحەجەرە و دەسكی دەرگا و و 
دوگمەی سەرخەری كارەبایی  -هتد(

بەكارهێنانی هەمان شت )پەرداخ و 	 
مالك ( لەگەڵ كەسانی تر 

بەكارهێنانی هەمان دەمامك و جل و 	 
بەرگ و سەرچەف    لەالیەن چەند 

كەسێك 
بەكارهێنانی پارە / زیاتر ڤایرۆسەكان 	 

لەڕێگەی پارەی بەكارهاتوو 
دەگوازرێتەوە بۆ كەسێك زیاتر  

!ئاگاداربە !  هەموو كەسە تووشبووەكان بە ڤایرۆسی 
كۆڕۆنا نیشانەكانی ئەم نەخۆشیان لێ بەدیار ناكەوێت 

دەكرێت ڤایرۆسەكە بگوازرێتەوە لەو كەسانەی كەوا 
دیارە تەندروست و لەش ساغن كەنازانن نەخۆشن 
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نیشانەكانی نەخۆشی 
ڤایرۆسی كۆرۆنا چین

ئەو كەسانەی تووشی ڤایرۆسی كۆرۆنا 
بوونە دەكرێت نیشانەی جیاوزیان 

لەسەر بەدیاركەوێت كە لە هەآلمەتی 
سووكەوە دەست پێدەكات تا دەگاتە 
حالەتە قورسەكانی وەكو )تا – ژانی 

سنگ – تەنگە نەفەسی – هەوكردنی 
سیەكان( لەوانە سەر بكێشێت بۆ 

مردن. 

هەندێك كەس لەوانەیە تووشی 
ڤایرۆسەكە بووبن بەآلم هیچ 

نیشانەیەكیان نیەو هەست بە 
نەخۆشیەكە ناكەن. 

دەكرێت ئەوانەی بە روالەت 
تەندروسنت نەخۆشیەكە بۆ جگە لە 
خۆیان بگوازنەوە. زۆربەی ئەوانەی 

چاك دەبنەوە لە رێگەی پەیرەوكردنی 
رێنامیەكانی پزیشكانی پسپۆرەوە. لە 
كاتی ئێستا دا هەموو تووش بووەكان 
بە نەخۆشیەكە لە ژێری چاودێریین و 

چارەسەردەكرێن لە نەخۆشخانە دا.

رێژەی 1/6 نەخۆشەكان نەخۆشیەكە بە قورسی دەگرن و 
تووشی تەنگە نەفەسی دەبن. پیرەكان ئەوانەی نەخۆشی 

پەستان و دڵ و شەكرە و ئەوانەن كە زیاتر ئازاری 
نەخۆشیەكە دەچێژن.

تا 	 
كۆكەی ووشك 	 
كەمی هەناسە ) تەنگە نەقەسی – هەستكردن بە خنكان(	 
ماندوبوون 	 

ئەم نیشانەی خوارەوە لەوانەیە بەدەربكەون لە ماوەی 24-2 
رۆژ لە رێكەوتی بەركەوتن بە ڤایرۆسی تاجی.
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چۆن دەتوانی خۆت بپارێزیت؟
2 1

كاتێك ئاو سابوون بەردەست 
نابن یەكێك لە مادە 

پاكژكەرەوەكان بەكاربێنە 
) وەك – شلەی تەعقیم – 
سپرتۆ( شلەكە بەدەستت 

دابكەو هەریپیشێوە و 
تاوەكو شلەكە ووشك 

دەبێتەوە. 

دەستەكانت بە ئاو و 
سابوون چەند جارێك بۆ 
ماوەی 20 چركە بشۆ بە 

تایبەتی لە دوای چوون بۆ 
شوێنە گشتیەكان یان دوای 

كۆكە و خاوێنكردنەوەی 
لووت و دواتر دەستەكانت 
بە كلێنكس ووشك بكەوە. 

4 3

دەم و لووتت بە دەمامك 
یان كلێنكس داپۆشە یان 
دیوی ناوەوەی قۆڵت بە 

دەمت وەبنێ لە كاتی 
كۆكین پژمین دا و دواتر 

دەستەكنت بشۆ دەماكەكت 
یان كلێنكسەكە فرێبدە. 

ئاگاداربە بەبێ دەست 
شووشنت دەستت لە چاو و 

لووت و دەمت مەدە. 

6 5 

ناوە بە ناوە بە خاولی و 
سەرچەف و جلەكانت بشۆ 

بەپلەی گەرمی 60 پلە بە 
الیەنی كەم. 

ئاگاداری شوێنی قەڵەبالغ 
بە و دەمامكی پزیشك 

بەكاربێنە لەوكاتەی دەچیە 
شوێنی گشتی داخراو ) 

حانوتەكان – بانكەكان – 
فەرمانگە حكومیەكان( یان 

هۆكارەكانی گواستنەوەی 
كۆمەڵی. هەوڵ بدە نێوان 

خۆت و خەلكی تر نێوانتان 
1,5 مەتر ببێت بە پێی توانا. 
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8 7 

ئاگاداربە لە بەركەوتنی 
راستەوخۆ لەگەأل ئەو 

كەسانەی تا و كۆكەیان 
هەیە. 

پاك و خاوێن بە و هەوا 
گۆركێ دروستبكە لەو 

شوێنانەی كە زۆر كاری لێ 
دەكەیت. 

10 9

گەر نەخۆشكەوتیت لە 
گەشت و سەفەر دا تا 

دەكرێت بە خێرایی داوای 
یارمەتی پزیشكی بكە 

یان هەوڵ بدە رێكەوتی 
سەفەرەكەت بە پزیشك 

بگەیەنە.

سەردانی دكتۆر بكە گەر 
هەستت بە تا كرد یان كۆكە 
یان تەنگە نەفەس بوویت. 

11

لە كاتی بآلوبوونەوی 
ڤایرۆسی كۆرۆنای  19 لە 

ناوچەكەتان دووربكەوە لە 
خەڵكانی تر. ئەم كارە زۆر 

گرنگە بۆ ئەوە كەسانەی كە 
خەریكە تووشی مەترسی 
گەورەی بآلوبوونەوە بنب.

ئاگاداربە! پێویستە لەم حاآلتانەی 
خوارەوە دەستەكانت بشۆیت:  

لەوكاتەی دەكۆكیت یان 	 
لووتت خاوێن دەكەیتەوە

یەكسەر دوای ئەوەی 	 
گەیشتیەوە ماڵ

لە دوای توالێت 	 
پێش نان خواردن یان كاتی 	 

ئامادەكردنی خواردن 
لەدوای ئەوەی دەست لە 	 

ئاژەڵی ماڵی دەدەیت
لە پێش و دوای ئەوەی 	 

بەر خەڵكی تر دەكەوێت 
)وەك مناڵ(  
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چۆن دەمامك دەبەستیت؟ 
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3.

1.
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4.

2.

6.

چۆن رووكەشەكان خاوێن 
دەكەیتەوە؟ 

ئەو رووكەشانەی دەستت 
بەریدەكەوێت خاوێنی 

بكەوەو بە كلۆر و 
پاكژكەرەوەكان.

رووكەشەكان بریتیە لە: 

مێزەكان 	 
دەسك و دەرگا و دەسكەكانی تر 	 
دووگمەو پالكی كارەبایی	 
كەل و پەلەكانی مەتبخ	 
كیلۆن و قفلی دەستی 	 
نوسینگەكان	 
تەلەفۆن و كلیلەكانی كۆمپیوتەر 	 
بەلۆعە و خەالتی ئاو و جێی 	 

دەستشۆرەكان 

پێش ئەوەی رووكەشەكان تەعقیم 
بكەیت پێویستە بە ئاو و سابون بیان 

شۆیت. 

دوای ئەوەی تەعقیمەكە تەواو دەبێت 
بە یارمەتی پارچەك قوماشی تەری 

موعقەم

بە چ مادەیەك دەتوانی 
تەعقیمی رووكەشەكان 

بكەیت؟ 
تێكەلكردن بەو كلۆرەی  كە لە 	 

ماڵەوە بەكاردێت 

تاوەكو گیراوەی كلۆر كاربكات، 5  �
مالك كلۆر تێكەڵ بكە بە )80 ( ملم 

لەگەڵ 3,8 لرت ئاو یان 4 مالك بۆ هەر 
لیرت ئاوێك.

پەیرەوەی رێنامییەكانی  �
پاككەرەوەكان  بكە بۆ ئەوەی بەكاری 

بێنیت بە شێوەیەكی دروست  بۆ 
هەواگۆركێی گونجاوی شوێنەكان 

لە دوای بەكارهێنانی. سەیری 
بەرواری ئێكسپایەری مادەكە بكە بۆ 

ئەوەی مادەیەك بەكار نەهێنی كە 
كاریگەریەكەی نەما بێت. هەرگیز 

كلۆر تێكەڵی ئەمۆنیك مەكە یان هەر 
مادەیەكی تری خاوێنكەرەوە. ئەو 

كلۆرەی كە لە ماآلن بەكاردێت ئەگەر 
كاریگەریكەی ئێكسپایەرنەبوبێت 

دەتوانێت ڤایرۆسەكان لە ناو ببات 
لەو كاتەی كە بەشێوەكی جوان و 

دروست گیراوەتەوە.

مەوادی كحولی موعقەم	 

دڵنیابەوە لەو مەوادەی موعەقەمەی  �
كە رێژەی %70 كحولی تێدایە

بە هیچ شێوەیەك لە بیرمەكە  لەوكاتەی كە كەل و پەل یان 
رووكەشەكانی دەورت پاك دەكەیتەوە، سەرتا پێویستە دەستەكانت 

چەند جارێك بشۆیت و دەست لە دەم و چاوت نەدیت.
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چۆن لە شوێنە 
هاوبەش و 
گشتیەكان 

هەلس و كەوت 
دەكیت؟                                                            

ئاگادار بە! الیەنی دەسەآلتی حكومی 
لەم دوایانە دا چەندین رێكاری 

گرتۆتە بەر بۆ ئەوەی بتوانرێت پێش 
ڤایرۆسی كۆرۆنای كۆڤید 19 بكەون 
و لە ناوی ببەن. بۆ منونە قەدەغەی 

دەرچوون لە ماڵ و دیاریكردنی 
كۆبۆنووەوەی خەڵك و 

یان كاری هاوبەش.
دەكرێت ئەم رێكارانە 

زیادبكرێن و گۆرانكاریان 
بەسەر بێت، بەردەوام 

ئاگاداری ئەو رێكارانە ببە 
كە حكومەت گرتۆتیەبەر. 
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ئامۆژگاری گشتی
ئاگاداربە و ووریابە لەو شوێنانەی 	 

كە قەڵەباڵغن و كۆبۆنی گشتی 
خەڵكە، رسەكان، شوێنە جەنجاڵەكان 

و ئەو شوێنانەی كە خەڵك بۆ 
خۆشی كاتی لێبەسەر دەبەن. 

پارێزگاری بكە لە دووری نێوان 	 
خۆت و خەڵكی تر بە 1,5 – 2 

مەتر. 
بە پێی توانا دووربكەرەوە 	 

لەبەركەوتنی راستەوخۆ لەگەڵ 
هەركەسبێك جگە لە خانەوادەكەت. 

دووربكەرەوە لە سالو بەدەست و 
تۆقكردن و باوەش و ماچكردنی دەم 

و چاو و دەست لێدانی دەم و چاو.
دووربكەروە لەدەست لێدانی ئەو 	 

رووكەشانەی كە لەالیەن زۆرێك 
لەخەلكان بەكاردێن: وەك  دەسكی 

دەرگاكان و لێواری قادرمەكان و 
دوگمەی مەسعەدەكان و شتانی 
تریش. بەآلم گەر ناچاربویت كە 
دەست بدەیەت لەم رووكەشانە 

ئەوا پێویست دەكات بۆ هەرجارێك 
كلێنكس بەكاربێنیت. 

دەمامك بكە لە شوێنە گشتیە 	 
داخراوەكان !

1,5 M
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لەسەنتەری نیشتەجێبوون 
IGI داواكاری پەنابەری

رێز لە بنەماكانی دانراوی كارگێری 	 
سەنتەرەكە بگرە. دەكرێت ئەم 

رێكارانە زیادبكرێن لەگەڵ رێكارە 
دانراوە گشتیەكانی حكومەت. 

پێویستە رێز لە هەموو رێكارەكان 
بگێرێت لە بەرئەوەی بۆ یارمەتی 

تۆ دانراوە و مەبەست لێی پاراستنی 
تۆیە. 

بە پێی توانا دووربكەرەوە 	 
لەبەركەوتنی راستەوخۆ لەگەڵ 

هەركەسێك جگە لە خانەوادەكەت. 
دووربكەرەوە لە سالو بەدەست و 

تۆقكردن و باوەش و ماچكردنی دەم 
و چاو و دەست لێدانی دەم و چاو.

بەركەوتنی راستەوخۆت نەبێت 	 
لەگەڵ خانەوادە یان هاورێی 

ژوورەكەت كاتێك دەگەرێیتەوە 
سەنتەر تەنها دوای ئەوەی 
كەدەستەكانت دەشۆیت. 

پارێزگاری بكە لە دووری نێوان 	 
خۆت و خەڵكی تر بە 1,5 – 2 

مەتر.
 دووربكەوە لە شوێنی قەڵەبالغی 	 

گشتی. وەك خاڵی بەیەكگەیشنت، 

مەتبەخ، مەمەر، شوێنی كات 
بەسەر بردن بۆ خۆشی و نوسینگەی 

خەڵكان لەسەنتەرەكە.
رۆژانە ئەو رووكەشانە خاوێن 	 

بكەرەوە و تعقیمیان بكە كە 
بەبەردەوامی بەكاریان دێنی... 

وەك مێز ، دەسكەكان، كەل و پەلی 
مۆبیل حەنەفی و هەر شتێكی تر 
كە دەكرێت خەڵكانی تر دەستی 

لێبدەن.
هەواگۆركێ بكە بۆ چەند جارێك 	 

لەو شوێنانەی لێی نیشتەجێنی و 
كاری لێدەكەیت . 

خواردنەوكان لەهەمان ئەو كوپ و 	 
گالسانە مەخۆنەوە لەگەڵ خەڵكانی 

تر و كەل و پەلی یەكرت بەكار 
مەهێنن. 

راستەوخۆ بەركەوتن مەكە لەگەڵ 	 
ئەو كەسانەی كە كەرنتینكراون با 

حالەتیان هەرچۆنێك بێت. 
ئەگەر كەرەنتینكرای لەسەنتەر، 	 

رێز لە بنەماكانی كەرنتینی كەسی 
بگرە كە پێشكەش كراوە لەالیەن 

دەستەی گشتی پەنابەران. 

ئاگاداربە! كاتێك نیشانەی كۆرۆنای كۆڤید 19 لێدەركەوت ) كۆكە، 
تا، تەنگەنەفەسی( برۆ هەواڵ بدە بە تیمی پزیشكی سەنتەرەكە!

1,5 M
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لە هۆكارەكانی گواستنەوەی 
گشتی

 كاتێك لە ناو پاس یان میرتۆ یان 	 
تراموای بوویت هەولبدەت نێوانت 
هەبێت لەگەڵ خەڵكان و رووبەروو 

لەگەڵ خەڵكانی تر مەوستە.
پارێزگاری بكە لە دووری نێوان 	 

خۆت و خەڵكی تر بە 1,5 – 2 مەتر 
لە وێستگەكانی میرتۆ و پاس و 

تراموای. 
لەدوای رۆیشتنت بە هۆكاری 	 

گواستنەوەی گشتی دەستت بشۆ و 
تەعقیمی بكە.

دووربكەوە لەشوێنە قەرەبالغەكان، 	 
رێگا و بژاردەی تر هەڵبژێرە بەپێی 

توانا. ئەگەر دەتوانیت لەو كاتانە 
دووربكەوە كە گەرمەی قەرەبالغیە 

و كاتی تر هەلبژێرە كە رۆیشنت 
تێیدا قەرەبالغ نیە

ئەگەر خەلكی دانیشتووی شاریت 	 
بە پێ یان بە پایسكل برۆ بۆ شوێنە 

نزیكەكان.

1,5 M
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لە باخچەدا
دووربكەوە لە قەرەبالغی	 
مناڵەكان مەبەنە شوێنی یاریكردن/ 	 

لەبەر ئەوەی رووكەش و كەل و 
پەلی لێیە كە زۆر بەكاردێن لەالیەن 

مناآلنەوە. 
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لە كار 
ئەگەر دەكرێت و خاوەن كارەكە 	 

رازیدەبێت  لە ماڵەوە كاربكە 
رێز بگرە لە هەموو بنەماكانی 	 

سەالمەتی و پاك و خاوێنی كە 
لەالیەن خاوەن كارەوە دانراوە – 

شۆردنی دەست – دانانی دەمامك 
و دووركەوتنەوە لە هاورێیان و 

كریارەكان. 
  هەواگۆركێ بكە بۆ چەند جارێك 	 

لەو شوێنانەی لێی نیشتەجێی و 
كاری لێدەكەیت . 

تا دەكرێت پارەی كاش بەكارمێنە 	 
) چ كانزا یان كاغەز( لە رێگای 
كارتەوە یان تەلەفۆنەوە پاربدە.

لەو كاتەی دەگەرێتەوە ماڵەوە 	 
راستەوخۆ بەر هیچ كەسێك مەكەوە 
) هاونیشنیەكان، خانەوادە، هاوسێ 
)جیران( تا ئەو كاتەی دەستەكانت 

دەشۆیت.  
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 ئەو وەشانە یاخود چاپە بە پشتگیری کۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی سەر بە نەتەوە 
یەکگرتووەکان ONUو بە ھاوکاری بەرێوەبەرایەتی گشتی کۆچبەران IGI ئامادەکرا .

 بەرپرسی ناوەرۆکی ئەم پۆستە لە ئەنجومەنی نەتەوەیی پەنابەرانی رۆمانیایە، بێ 
ئەوەی ڕای UNHCR پێشان بدات ..

بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بكە بە : 

بۆ نەخۆشیەكانی گەدە ) پەیامنگەی نیشتامنی بۆ تەندروستی- 
 )CNSCBT(  سەنتەری نیشتامنی چاودێری و ووردبینی 

 /www.cnscbt.ro

 )OMS( رێكخروی جیهانی بۆ تنەدروستی 
 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

دەستەی گشتی پەنابەران
http://igi.mai.gov.ro/ro/blog/important-covid-19

 UNHCR رومانيا
www.unhcr.org/ro/covid-19   

CNRR لێژنەی نیشتامنی رۆمانی بۆ پەنابەران
www.cnrr.ro/index.php/ro

www.Stirioficiale.ro


