
وتن،چوون بۆ شوێنە گشتیەکان ...( ەتێکەاڵوبوون) سەردان،چاوپێکداوا لە دانیشتوانی ناوچەکە دەکەین بەکەمکردنەوەی   

باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەشێوەیەکی بەرچاو لە بەرزبوونەوەدایە. بەمەبەستی رێگریکردن لە زیاتر باڵوبوونەوەی  

. پەیوەندی لە نێوان خەڵکدا هەبێ لەم کاتەدا داواتان لێدەکەین کە کەمترین   

دکتۆرەکانی سەر بەشارەوانی لە هەریەکە لە شارەوانیەکانی یوڤیک، الند، توتن، گران و لونەر پێکەوە رێکەوتوون لە سەر  

ان  پێدانی چەند رێنماییەکی نوێ و گرینگ. هەریەک لەم رێنماییانە دەبێ وەک ئەرکێکی نیشتمانی سەیر بکرێ و بەهەمووم

 هەوڵی کەم کردنەوە و رێگریکردن لە باڵوبوونەوە بدەین. 

 رێنماییە گشتیەکان: 

ە.      خۆتان لە کۆبوونەوە لەگەڵ کەسانی دەرەوەی خێزانەکەتان بپارێزن، ئەمە منداڵ و هەرزەکارەکانیش دەگرێتەو    

بێ و   نیوانتان  دەبێت النیکەم یەک میتر  ئەوکاتانە سەردانی دووکانەکان بکەن کە زۆر پێویست بێ، بەاڵم  لەگەڵ کەسانی دیکە

 ئاگاداری پاک و خاوێنی دەستەکانتان بن. 

ئەوانەی کە زەروورە بچنە کار، دەتوانن بچن بەاڵم بەباشی ئاگاداری  نێوان خۆیان و کەسانی دیکە بن و پاک و خاوێنی  

 دەستیش رابگرن. 

لەگەڵ کەسانی تر لەبەرچاو بگرن.  مەوداتان هەوڵ بدەن لە ژینگەی دەرەوە پیادەڕەوی بکەن، لەبیرتان بێ   

 لە شار)کۆمۆن( ی خۆتان بمێننەوە 

، تێکەڵی هیچ کەسێک مەبن و تەنانەت خۆتان  لە کاتی بوونی ئەم نیشانانە )کۆکە، تای بەرز، هەست کردن بە هەناسە تووندی(

 بە دوور بگرن لە ئەندامانی خێزانەکەی خۆتان. 

 بۆ ئەو کەسانەی کە بەهۆی یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکەیان یان هاوماڵەکەیان لە قەرەنتینەدان: 

گشت ئەو کەسانەی لەسەفەر گەڕاوەنەتەوە یان نزیک بوون لەکەسێک کە ڤایرۆسەکەی هەیە و ئێستا لە قەرەنتینەدان، هەمان  

ییەکان بن و لەماڵ بمێننەوە  یاسا ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە هاوماڵی ئەو کەسەن و دەبێت زۆر بە باشی ئاگاداری پەیڕەوی رێنما

 و نەیەنە دەر. 

 شێوازی پشکنین کردن: 

بەهۆی نەبوونی رێژەیەکی زۆر لە کەل و پەلی پشکنین لە ئێستادا ناتوانرێ پشکنین بۆ هەموو خەڵک بکرێ، تەنیا لە حاڵەتی  

ەدا پشکنینی ڤایرۆسی بۆ  کە کەسی نەخۆش لە بارودۆخێکی زۆر خراپدا بێ و پێویستی بە مانەوە بێ لەنەخۆشخانە لەو کات

 دەکرێ. 

 هەریەک لەم حاڵەتانە نیشان دەدات کە کەسی نەخۆش ئەگەری هەیە لە نەخۆشخانە بخەوێندرێ: 

 ئەو کەسانەی کە تووشی ئیلتهابی کۆئەندامی هەناسە بووبن. 

 کارمەندانی نەخۆشخانە کە لەبەشی ئیلتهابی کۆئەندامی هەناسە کار دەکەن. 

ی کۆئەندامی هەناسە بووبێ و لەگەڵ کەسێک ژیابێ یان لە نزیکی کەسێکی تووشبوو بە ڤایرۆسی  کەسێک کە تووشی ئیلتهاب

 کۆرۆنا بووبێ. 

  ە ناسە ه رز،ە ب یتا ،ە کۆ) ک ێ ب ەڵگەل ەی شانین مەل  کێک یە مەکیالن  ە ک ەناسەه یندام ەئۆک  ی لتهابی ئ ە تێبەد  کدا ێ کات ە لتێبینی| 

. ( یتووند  

 

 ئەو هەنگاوانەی کە دەبێت بیگریتە بەر لەکاتی نەخۆشی : 

لە ماڵەوە ئەنجام  بەشێکی زۆری ئەو کەسانەی نەخۆش دەبن، بارودۆخیان جێگیرە و دەتوانن بە هەندێک رێوشوێنی تایبەت  

گرتن لە گەڵ دکتۆر نیە. بدەن هەروەک لە کاتی هەاڵمەتێکی ئاسایی ئەنجام دەدرێ و پێویست بە پەیوەندی   

خراپ و کێشەی بۆ دروست بوو لە کۆئەندامی هەناسە، بەدڵنیاییەوە دەبێ پەیوەندی بگرێ بە  بەاڵم ئەگەر بارودۆخی نەخۆش 

ت(  دکتوری خۆی لە کاتی کاری ئاسایی و لە دوانیوەرۆ و شەوو رۆژانی پشووش پەیوەندی بە ئێشکگری خەستەخا)لێگەڤاک 



تۆر و خەستەخانە مەکەن. لەکاتێک کە  بە هیچ شێوەیەک بێ ئاگاداری پێشووتر سەردانی دک .١١٦١١٧بکەن بەم ژمارەیە  

. ١١٣پێویستتان بە فریاکەوتنی خێرا بوو پەیوەندی بکەن بە ژمارە   

بەشی ڤایرۆسی   بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانی هەریەک لەم سایتانەی خوارەوە و سایتی شارەوانی خۆتان

و فریاکەوتن،    ەئەگینا پەیوەندی مەگرن بە ژمارەکانی خەستەخانبکەن، داواتان لێ دەکەین مەگەر لەکاتی زۆر پێویست  کۆرۆنا 

یارمەتی ئەو کەسانە بدرێ کە زۆر پێوستیان پێیە. تا بتوانرێ   

 www.fhi.no  ی ان  www.Helsenorge.no 
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