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 (COVID-19) نیشانةكاني نةخؤشي كؤرؤنا 
 

 
 
 
 
 
 

 توندي هةناسةدان

 

 سةرضاوة:رَیكخراوي تةندروستي جیهاني

 
 سةر ئَیشة
 
 
       كؤكة
 
 
 ئَیش لة ماسولكةكان
 
 
 بةرزي ثلةي طةرما وهةستكردن بة ماندوبوون

SOURCE WHO  in BBC https://www.bbc.co.uk/news/explainers-51632801 
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 ئةطةر هةستت بةونیشانانةي سةرةوة كرد دةبَیت ضي بكرَیت؟

 
 سةنتةري خزمةتطوزاري تةندروستي  NHS 111 خزمةتطوزارییةكي ئینتةرنَیت ثَیشكةش دةكات،  دةتوانَیت ضةندین ِرَینمایي ببةخشَیت  بةتؤ  سةبارةت بةوةي ضي

  بكةَیت لةوبارةیةوة
 

 ثةیوةندي بكة بة ذمارة 111
 ئةطةر هةستت كرد توشبوي بة كؤرؤنا إذا كان لدیك أحساس بأنك تعاني من كورونا

  ئةكةر لةناوضةیةكي تةواو مةترسیداردا بویت لة كؤتاي14 رؤذدا. كنت في منطقة عالیة الخطورة في آخر 14 یوم
  ئةطةر بةردةوامیت هةبوو لةطةَل كةسَیكي توشبوو بة كؤرؤنا

 
  .ئةتوانیت داواي وةرطَیرَیكي تایبةت بةزمانةكةت بكةَیت

 
 

 دابِراني خؤیي ضییة؟
 

  ئةطةر ثَیویستت بةدابِراني خؤیي بوو :
 

  -دةبَیت لة ماَلةوة بمَینیتةوة
  -  دةبَیت نةضیت بؤ خوَیندنطة و كار وشوَینة طشتیةكان

  -  دةبَیت هَیَلي طواستنةوةي طشتي بةكار نةهَینیت
  - دةبَیت نةضیت بؤ الي ثزیشك.

  . دةبَیت داوا لةكةسَیكي دیكة بكةیت خواردنت بؤ دابنَیت لةدةرةوةي ذوورةكةتدا.
  - دةبَیت ئةم ِرَینماییانة بؤ ماوةي 14 رؤذ جَیبةجَي بكةَیت.
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  ضؤن دةتوانین رَیطربین لةبَالوبونةوةي ظایرؤسي كؤرؤنا
 

 

 
 بةشَیوةیةكي بةردةوام دةستةكانت بة ئاو
 وسابون وشلةمةنَیكاني خاوَین كردنةوة
 (لة ظایرؤس)، دةبَیت دةست شؤردن
  .بةردةوام بَیت بؤ ماوةي 20 ضركة

 

 
 لةكاتي كؤكةو ثذمیندا دةستةسِرَیك

 (كلَینكسَیك) بخةرة سةر دةم

 

 
 دةستةسِر و كلَینكسة بةكارهاتووةكان فِري

 بدة و دواتر دةستةكانت خاوَین بكةرةوة.
 

 

 ئةطةر دةستةسِر (كلَینكس) بةردةست
 نةبوو ئةوة شان بةكاربهَینة

 

 

 
 ئةطةر دةستةكانت خاوَین نةبوو 

 (نةشؤرابوو)، ئةوة خؤت بثارَیزة لةوةي
 دةستت بةر لة هةریةك لة ضاو ولوت و

 .دةمت نةكةوَیت، تاوةكو تةواو خاوَین دةبَیت

 

 
 خؤت بثارَیزة (دوورةثةرَیزبة) لة 

 ثةیوةندي كردن لةطةَل ئةو كةسانةي كة
 .تةواو نین لة ِرووي تةندروستیةوة

 

SOURCE NHS in BBC https://www.bbc.co.uk/news/health-51048366 
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