
 
 

 

 ی قوتابیHWDSBی  19-لیستی پشکنینی کۆڤید
 تەواو بکرێت پێش گەیشتن بە قوتابخانە. ڕۆژانەدەبێت 

  
 ئایا قوتابیەکە، یان هیچ کەسێکی خانەوادەکەی، هیچ یەک لەم نیشانانەی خوارەوەی هەیە:  .1

   ی/ 37.8گەریم تا)پلەی ز ،هەستکردن بە گەریم لە کاتی دەستلێدان(100.4ی سیلی   ی فەھرەنایتی
 )کۆکە کە نوێیە یان خراپتر دەبێت )بەردەوام، زیاتر لە دۆخی ئاسایی 
 )هەناسە تەنگی )نەمانی هەناسە، نەبوونی توانای هەناسەدان بە قووڵی 
 هیچ یەكێك لەوانەی سەرەوە 

  

 ئایا قوتابیەکە هیچ یەک لەم نیشانانەی خوارەوەی هەیە:  .2
 )کۆکەی بەدەنگی بەرز، )دەنگێکی تیژ یان شێوە فیکەی هەیە لە کاتی هەناسەدان 
 لەرز 
 گەرووی ئاوساو یان کێشە لە قووتدان 
  ئاوهاتن لە لووت یان گیرانی لووت )ناپەیوەندیدار بە هەستەوەری وەرزیی یان هۆکار/دۆخی دیکەی

 او(زانر
 لەدەستدانی هەستی تام یان بۆن 
 ژانەسەر کە نائاساییە یان ماوەیەکی زۆر دەخایەنێت 
 کێشەی هەرسکردنی وەک هێڵنج/ڕشانەوە، سکچوون، ژانی گەدەی ناپەیوەندیدار بە هۆکارێکی دیاریکراو 
 )ماندووبوونی زۆر کە نائاساییە )شەکەتی، نەبوونی توانا 
 زۆرجار کەوتن 
  نائاساییە یان ماوەیەکی زۆر دەخایەنێتژانی ماسولکە کە 
 )هەڵئاوسانی ناو چاو )ژانى چاو 

 بۆ مندااڵنی بچووک و منداڵى ساوا: تەمبەڵی یان نەبوونی ویستی خواردن 

 هیچ یەكێك لەوانەی سەرەوە 

  

 ڕۆژی رابردوودا )دەرەوەی کەنەدا(؟ 14ئایا قوتابیەکە گەشتی نێودەوڵەتی کردووە لە ماوەی  .3

 

 بەڵێ 
 نەخێر 

 

 ؟19-قوتابیەکە بەرکەوتنی نزیکی هەبووە لەگەڵ کەسێکی دڵنیاكراوە یان گومانلێکراوی کۆڤیدئایا  .4

 

 بەڵێ 
 نەخێر 

  
 



 
 

 

ڕۆژی  14ئایا قوتابیەکە بەرکەوتنی نزیکی هەبووە لەگەڵ کەسێک کە نەخۆشە بە نیشانەی نوێی هەناسە یان لە  .5

 ڕابردوودا گەشتی بۆ دەرەوەی کەنەدا کردبێت؟

 

 بەڵێ 
 نەخێر 

وەاڵمی گشت پرسیارەکانت دایەوە، ئەوە قوتابیەکە لە پشکنینەکە دەرچووە و دەتوانێت ئەمڕۆ بێتە قوتابخانە.  نەخێرئەگەر بە 
 ئەگەر لە کاتی دەوامی قوتابخانە قوتابیەکە هەستی بە ناساغی کرد، پێویستە مامۆستا ئاگادار بکەنەوە.

  
پشکنینت داوەتەوە، یان ئەگەر وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان ڕەت  ئەگەر بە بەڵێ وەاڵمی هەر یەک لە پرسیارەکانی

دەکەیتەوە، ئەو کات قوتابیەکە لە پشکنینەکە دەرنەچووە و ناتوانێت بێتە قوتابخانە و پێویستە پەیوەندی بە تەندروستی 
انەی تکایە پەیوەندی بە قوتابخ. بکەیت یان بە پزیشکی خێزانەکەت بکەیت بۆ پشکنین( 905)9749848گشتی 

بۆ کرا، قوتابخانەکە زانینی  19-ئەگەر قوتابیەکە پشکنینی بۆ کۆڤید. قوتابیەکە بکە بۆ هەواڵدانی ئامادە نەبوون

 ئەنجامەکە بەرز دەنرخێنێت
 
 

 بیرخستنەوەی سوودبەخش لە کاتی دەوامی قوتابخانە
  

  چرکە دەستەکانت بە سابوون و ئاو بشۆ  20بۆ ماوەی النیکەم 

 هولی دەست بەکاربێنە ئەگەر سابوون و ئاو بەردەست نین پاککەرەوەی ئەلک 

  هەوڵبدە دەست لە چاوەکان، لووت یان دەمت نەدەیت 

  پێ(   6مەترت لە کەسانی تر هەبێت ) 2دووری 

  دەمامک یان ماسکی دەم و چاو ببەستن )مەگەر لە الیەن بەڕێوەبەرەوە ببەخشرێن( 12تا  4پێویستە قوتابیانی پۆلی 

  هان دەدرێن بۆ ئەوەی دەمامک یان ماسکی دەم و چاو بپۆشن 3باخچەی ساوایان تا پۆلی قوتابیانی 

 بە قۆڵتدا بکۆکە یان بپژمە نەوەک ناو دەستەکانت 
 ئەگەر هەستت بە ناساغی کرد، تکایە کارمەندان ئاگادار بکەوە 

 

 

 

 

 

 

 


