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قوتابخانە یان خانەی چاودێری ئەنجام بدەن بەر لەوەی بچن بۆ  19-کۆڤید( سکرینی)پێویستە هەموو رۆژێک مندااڵن پشکنینی 

 .دایک و باوک دەتوانن ئەمە لە بری منداڵ پڕ بکەنەوە. مندااڵن

 
 (لە ستوونی گونجاو دابنێ"×" هێمای )پرسیارەکانی پشکنین 

ر بن بە هۆکار یان هەیە؟ نابێت نیشانەکان درێژخایەن بن یان پەیوەندیدا نوێیانەی یان نیشانەی خراپبوونیئایا منداڵەکەت هیچ یەک لەم نیشانە  .1

 .دۆخی زانراوی دیکە

 

 نەخێر ەڵێ (یان بەرزتر C/100.0 °F° 37.8پلەی گەرمی ) یان لەرز/تا و

کۆکەی بەرز، )لەوانە نەخۆشی دەردەکۆپان ( زیاتر لە ئاسایی ئەگەر کۆکەی درێژخایەن بێت)کۆکە 

 (دروستکردنی دەنگێکی فیکەیی لە کاتی هەناسەدان

 (بۆ نموونە ڕەبۆ، ڕێڕەوی هەوای کارلێککار)نا پەیوەست بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

بەڵێ نەخێر 

سکچوون، نەمانی هەناسە، نەبوونی توانای هەناسەدان بە قووڵی، ویزە کە لە جۆری ئاسایی ) هەناسە تەنگی

 (خراپترە ئەگەر بە شێوەی درێژخایەن تەنگەنەفەسی هەبێت

 (بۆ نموونە، ڕەبۆ)نا پەیوەست بوون بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

بەڵێ نەخێر 

 (کێشەیەکی نوێی بۆن یان تامکردن) کەم بوونەوە یان لەدەستدانی بۆن یان تامکردن

بۆ نموونە زیادە گۆشتی ناو لووت، هەستەوەری، کێشەی )نا پەیوەست بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

 (دەماریی

بەڵێ نەخێر 

 

هەیە؟ نابێت نیشانەکان درێژخایەن بن یان پەیوەندیدار بن بە هۆکار یان  نوێیانەی یان نیشانەی خراپبوونیئایا منداڵەکەت هیچ یەک لەم نیشانە  .2

 .دۆخی زانراوی دیکە

 

 (ئازار لە کاتی قووتدان یان کێشەی قووتدان) قورگ ئاوسان

-بۆ نموونە، دوای دڵۆپی لووت، گەڕانەوەی گەدە)نا پەیوەست بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

 (گەرویی 

بەڵێ نەخێر 

 (یان ئاوهاتن لە لووت/گیرانی لووت و) یان ئاوهاتن لە لووت/لووت گیران و

گەڕانەوە لە  بۆ نموونە، هەستەوەری وەرزی،)نا پەیوەست بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

 (ساردی، ئاوسانی ئێسکەکانی ناو بۆشایی الی خوارەوەی لووت، ڕێڕەوی هەوای کارلێکی

بەڵێ نەخێر 

 کە نوێ بێت یان بەردەوام، نائاسایی، بێ هۆکارە یان زۆر بخایەنێتژانەسەرێک 

بە گرژی، بۆ نموونە ژانەسەری پەیوەست )نا پەیوەست بوون بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

 (شەقیقەی درێژخایەن

بەڵێ نەخێر 

 یان سکچوون/هێڵنج، ڕشانەوە و

بۆ نموونە، ڕشانەوەی کورت خایەن بەهۆی )نا پەیوەست بە هۆکاری یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

دڵەڕاوکێ لە الی مندااڵن، سستی ڕێڕەوى نێو گوێچکەی درێژخایەن، نیشانەى هاوکاتی ڕیخۆڵەی 

 (هەوكردنی ڕیخۆڵە، کاریگەری خراپی دەرمانهەستیار، نەخۆشی 

بەڵێ نەخێر 

هەستکردنی گشتی ناساغی، نەبوونی ووزە، ) شەکەتی، بێتاقەتی، ژان ماسولکە یان لەش قورسی

 کە نا ئاسایی و نادیارە( ماندووبوونی تووند، هەستکردنی الواز الی مندااڵن

بۆ نموونە خەمۆکی، خەوزڕان، سستی گالندی )نا پەیوەست بوون بە هۆکار یان بارودۆخی زانراوی دیکە 

 (دەرەقی، کەم خوێنی

بەڵێ نەخێر 



 دەستنیشانکردنی بەرکەوتە –تەندروستی گشتی ئۆنتاریۆ 

 .ڕۆژ سەرجەم زانیاریەکان دەسڕدرێنەوە 28لە ماوەی . ئەم زانیاریە تەنها لە الیەن بەرپرسانی تەندروستی گشتی بەمەبەستی دەستنیشانکردنی بەرکەوتە بەکاردێت. وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانە ئارەزوومەندانەیە

  : ڕێکەوت

:ناو

 

  : تەلەفۆن یان ئیمەیل

 ڕۆژی ڕابردوودا منداڵەکەت گەشتی بۆ دەرەوەی کەنەدا کردووە؟ 14ئایا لە  .3

 بەڵێ نەخێر 
 

ی 19-وەک بەرکەوتووى نزیکی کەسێک دەسنیشانکراوە و لە الیەن یەکەی تەندروستی گشتی دڵنیاكراوەتەوە کۆڤیدئایا منداڵەکەت  .4

 ؟(یان لە ڕێگەی ئەپلیکەیشنی ئاگادارکردنەوەی کۆڤید ئەگەر تەلەفۆنی خۆیان هەیە)هەیە 

 بەڵێ نەخێر 
 

 تاوەکو خۆی جیابکاتەوە؟ ئایا منداڵەکەت لەالیەن دابینکەری چاودێری تەندرووستی ئاراستەکراوە .5

 بەڵێ نەخێر 
 

 ئەنجامی پرسیارەکانی پشکنین

 :1بوو بۆ هەر یەکێک لە نیشانەکانی ژێری پرسیاری " بەڵێ"ئەگەر وەاڵمت 

 .پێویستە منداڵەکەت دەستبەجێ لە ماڵەوە بمێنێتەوە بۆ خۆ جیاکردنەوە •

ێژ یان هەڵسەنگاندنی زیاتر، وەک ئەوەی ئەگەر پێویستی بە پەیوەندی بە دابینکەری چاودێری تەندروستی منداڵەکەت بکە بۆ ڕاو •

 .یان چارەسەری دیکە هەبێت 19-پشکنینی کۆڤید

 :هاتووە 2بوو بۆ تەنها یەکێک لەو نیشانانەی کە لە ژێر پرسیاری " بەڵێ"ئەگەر وەاڵمت 

 .تێدا دەرکەوتکاتژمێر لە ماڵەوە بمێنێتەوە لەو کاتەی نیشانەی  24پێویستە منداڵەکەت بۆ ماوەی  •

چاودێری مندااڵن بگەڕێتەوە کاتێک تەواو هەست بە باشی /ئەگەر نیشانەکە بەرەو باشبوون بروات، ڕەنگە منداڵەکەت بۆ قوتابخانە •

 .مەرج نییە بۆ گەرانەوە 19-پشکنینێکی نێگەتیڤی کۆڤید. دەکەن

چاودێری تەندروستی منداڵەکەت بکە بەمەبەستی ئەگەر نیشانەکە بەردەوام بوو یان خراپتر بوو، پەیوەندی بە دابینکەری  •

 .یان چارەسەری دیکە هەبێت 19-ڕاوێژکردن یان هەڵسەنگاندنی زیاتر، وەک ئەوەی ئەگەر پێویستی بە پشکنینی کۆڤید

 :2بوو بۆ دوو نیشانە یان زیاتر لە ژێر پرسیاری " بەڵێ"ئەگەر وەاڵمت 

 .ە بۆ خۆ جیاکردنەوەپێویستە منداڵەکەت دەستبەجێ لە ماڵەوە بمێنێتەو •

پەیوەندی بە دابینکەری چاودێری تەندروستی منداڵەکەت بکە بۆ ڕاوێژ یان هەڵسەنگاندنی زیاتر، وەک ئەوەی ئەگەر پێویستی بە  •

 .یان چارەسەری دیکە هەبێت 19-پشکنینی کۆڤید

 :5یان  4، 3بوو بۆ پرسیارەکانی " بەڵێ"ئەگەر وەاڵمت 

 .اڵەوە بمێنێتەوە و خۆی دووربخاتەوە و ئامۆژگاری تەندرووستی گشتی جێبەجێبکاتپێویستە منداڵەکەت یەکسەر لە م •

ئەگەر منداڵەکەت نیشانەکانی زیادیکرد، ئەوا پێویستە پەیوەندی بە یەکەی تەندروستی گشتی ناوخۆییت یان دابینکەری چاودێری  •

 .تەندروستی منداڵەکەتەوە بکەیت بۆ ڕاوێژی زیاتر

 .ی پرسیارەکانت دایەوە، منداڵەکەت دەتوانێت بۆ قوتابخانە بچێتوەاڵم" نەخێر"ئەگەر بە 
 

 


