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 ۆرۆنا ـ ئامۆژگای و زانیاریک

 ساڵو

. بینی لە دوو هەفتەی ڕابوردوودا هەندێک حاڵەتی توشبوونمان بە پەتای کۆرۆنا لەناو خەڵکی فریدریکستاد دا

. ئەوەش نییە پەیوەندی بە شوێن و گروپەکانی خەڵکەوە ،ئەم پەتایە لە چەندین سەرچاوەی جیاوازەوە دێت و

 خۆپاراستن ڕوون بکەینەوە. کارەکانیت کە ئامۆژگاری پێشکەش بکەین و ڕێاپێویست دەک

 

یان لە شارەوانییەکانی ترەوە هاتووە. ، لە دەرەوەی نەرویج دەرکەتووەبەشێک لەو پەتایەی ئێستا لە فریدریکستاد 

پەتاکە گەشتیان کردووە بەرکەوتنیان لە گەڵ کەسێکی توشبوو هەبووبێت پێش ئەوەی لەوانەیە ئەو کەسانەی کە 

لە خۆشیاندا دەربکەوێت. لەبەر ئەوە زۆر گرنگە دوورەپەرێزیی کۆمەاڵیەتی بپارێزین لە ناوچەکانی تردا، 

 ەو پەتایەیان تێدا باڵبووەتەوە.ئبەتایبەتی ئەو ناوچآنەی 

 

فریدریکستاد لە نێوان ئەو کەسانەدایە کە پیشتر یەکتریان ناسیووە. وەک ڕێسایەک، کەسێکی تەتنینەوەی پەتاکە لە 

پەتاکەت بۆ دەگوازێتەوە  یئەو کەسە ەبیانی لە دوکانێکدا یان لە پاسێکدا ڤایرۆسەکەت بۆ ناگوازێتەوە. لەوانەی

 کەیت.یەکێک لە هاوڕێکانت بێت، بێ ئەوەی هەستی پێبئەندامێکی خیزانەکەت بێت یان 

 

لە گەڵ خێزانەکانماندا بژين. ئاسايیە ئەگەر پەيوەندی هەر ئێمە ناتوانین بڵێنن بەدوور دەبین لەو پەتايە. ئێمە دەبێ 

چڕت لە گەڵ يەک دوو هاوڕێی هەمیشەيیت هەبێت. ئێمە پێويستمان بە نزيکبوونەوە لە يەکتر هەيە، بەاڵم دەبێ 

خەڵکانە بێت کە نزيکن لێمانەوە و، دەبێ دوورەپەرێزيی کۆمەاڵيەتی لە پەيوەنديیەکانمان لە گەڵ کەمترينی ئەو 

  گەڵ خەڵکانی تردا بپارێزين.

هاوڕێکانت ببیت. تێکەڵ بە، بەاڵم با بەرکەوتەی ئێستا کاتی ئەوە نییە زۆر نزيک بیت و تێکەاڵو کۆمەڵی گەورەی 

نینەوە ئەگەر نیشآنەکانی ئەو پەتايەمان لێ مە لە ماڵەوە بمێئێجەستەيیت نەبێت لە گەڵیاندا. هەروەەها دەبێ 

 دەرکەوت و، دەبێ بەخێرايی پشکنینی کۆرۆنا بۆ خۆمان بکەين ئەگەر هاتوو بەزوويی چآک نەبووينەوە.

 

 و ئامۆژگارییە نیشتمانییەکان: کارڕێ

 دووەمدا بکە. یسەيری ئامۆژگاری سەرەکی و گرنگ لە الپەڕە

 

...هتد هەيە. سەيری پێگەی پەيمانگەی و کەرەنتێنە و، بۆنەکان و، وەرزشجگە لەوانەش ڕێسای تايبەت بە 

 sykdommer/corona-https://www.fhi.no/sv/smittsomme/ بکە: FHIتەندروستی میللی 

 

ڕی خەڵک و، بەکارهێنانی پچڕ و خەڵکێکی زۆر پرسیاری بەکارهێنانی ئامێرەکانی گواستنەوەی گشتی و، 

ک دەکەن. ئێمە چەندجارێک لەو بارەیەوە پەیوەندیمان بەڕێکخراوی تەندروستی جیهانیی تایبەت بە مامدە

ک مەتر" کە شتێکی لۆژیک ئێستا بریتییە لە دوورەپەرێزیی کۆمەاڵتی "یە کاری، چونکە ڕێکردووە خێزانەوە

انی نسەپاندنی ڕێکاری توند و بەکارهێدوودڵن لە نییە. وەاڵمە سەرەتاییەکان دەڵێن کە دەسەاڵتدارانی خۆجێی 

پێویستی کرد دەتوانن ڕێکاری توندتر بگرنەبەر لە گەڵ  ئەگەربەاڵم  لە ئامێرەکانی گوستنەوەی گشتیدا.دەمامک 

بێت بوونەیانکردووە پێدەچێت لەبەر ئەوەی تا ئێستا . هۆکاری ئەوەی کە ئامێرانەدائەو و نالە پۆشینی دەمامکیش

 .دالە گەشتی کورتی هۆکارەکانی گواستنەوەی گشتی ووەکە باڵوبوونەوەی پەتاکە کەم ب

 

 ڕێکار و ئامۆژگارییە خۆجێییەکان:

هەموو هەفتەیەک جگە لەوەش . شارەوانی فریدریکستاد پابەندە بە ئامۆژگاری و بڕیارە نیشتمانییەکانەوە

دا هەندێک ڕوونکردنەوە و ئامۆژگارییمان دەرکرد، لەوانە: ٤٣هەڵسەنگاندن بۆ بارودۆخەکە دەکەین. لە هەفتەی 

کەمکردنەوەی ژمارەی ئەو کەسە نزیکانەی کە پەوەیندیمان پێیانەوە هەیە و، پشکنینی خێرا، ئەگەر پێویسی کرد. 

چوون بۆ  لە کاتیبەکارهێنانی دەمامک . هەروەها دەخۆننان چێشتخانەکان  ی لەکەسانەئەو تۆمارکردنی ناوی 

ئۆسلۆ و گەڕانەوەیان و، لەناو ئۆسلۆشدا. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ڕێنماییە خۆجێیەکان سەیری ئەم لینکەی 

 kommune.no/korona-www.fredrikstad  تایبەت بە کۆرۆنا بکە:

 

 دلە گەڵ ڕێزماندا، سەرۆکی شآرەوانی فریدریکستا

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
http://www.fredrikstad-kommune.no/korona
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 دوورەپەرێزی کۆمەاڵيەتی و نیشانەکان و پشکنین و دەست شتن. ئامۆژگاريیە گرنگەکان سەبارەت بە

 
 رێزیی کۆمەاڵیەتی:پەدوورە

، جگە لە خزمان )خێزان هەموومان بەالی کەمەوە مەودای يەک مەتر لە نێوان خۆماندا بەجێبهێڵینپێويستە لەسەر 

 و يەک دوو برادەر(. هەروەها جگە لەو مندااڵنەی لە گروپی بچووکدا پێکەوە ياری دەکەن.

 ئەوەش مانای وایە:

 
 باوەش مەکە بەخەڵکانی تردا و زۆر لێیان نزيک مەبەرەوە. 

 لێیان، نزيکەی يەک مەتر يان زياتر کاتێک پێکەوە دەبن. دوور بوەستە 

خواردنی پێکەوە، دوور نئەگەر ماوەيەکی زۆر پێکەوە بوون، بۆ نموونە لە: ژووی کۆبوونەوە و، نا 

ئەوەش مانای وايە خەڵکێکی زۆر دابنیشە و لەسەر کورسییەک بێت تايبەت بەخۆت )واتە تێکەڵ مەبە(. 

. زۆرترين ژمارە کە ڕێگە بپارێزنيەتی کە نەتوانن دوورەپەرێزيی کۆمەاڵلە شوێنێکدا کۆنەبنەوە 

 کەسە. ٢٠پێدراو بێت 

 تێپەڕبوونی بێ قسەکردن بەالی يەکدا نابێتە کێشە. 

  
نتان لە گروپی بچووکدا بێت و لە گەڵ نزيکەکانی خۆتاندا بێت، يان بە باشی ا( با گەڕ١، هەلۆوینسەبارەت بە 

( باشترە ماڵ بە ماڵ نەگەڕێن کە شیرينی و قسەی خۆش ٢دوورەپەرێزی کۆمەاڵيەتی بکەن. پارێزگاری لە 

 دەبەخشرێتەوە. ئەوانە پێشێلکردنی ئەو خااڵنەيە کە لەسەرەوە باسمان کردن.

 
 ئەگەر نیشانەکانی پەتاکە دەرکەوت:

 بکە.لە ماڵەوە بمێنەرەوە و ئەگەر نیشانەکان بەردەوامبوون پشکنینی خێرا بۆ خۆت 

 :ئەوەش مانای وايە

 

کە  سەرئێشە و تێکچوونی تام و بۆن کردو ئەگەر هەستت بە نیشانەکانی هەاڵمەت و ئازاری گەدە  

 پێشتر نەتبوون، لە ماڵەوە بمێنەرەوە.

ئەگەر ڕۆژی دوايیتر نیشانەکان هەر بەردەوامبوون، پەيوەندی بە بنکەی کۆرۆناوە بکە بە ژمارە  

سااڵنەوەيە  ١٢وەرگرتنی کاتێک بۆ پشکنین. ئەو مندااڵنەی تەمەنیان لە خوار ( بۆ 69381108)

 دەتوانن ڕۆژێک زياتر چاوەڕی بکەن ئەگەر نیشانەکانیان سووک بوو.

 www.fhi.noبکە:  FHIانگەی تەندروستی میللی ملەم پێگەيەدا سەيری فۆرمی پەي 

 
 خاوێنی دەست و خاوێنی گشتی:

کەم دەکاتەوە. هەروەها توشبوون بە ڤايرۆسەکانی تريش  ١٩توشبوون بە ڤايرۆسی کۆڤیدـخاوێنی دەست ئەگەری 

 سنوردار دەکات. ئەويش بۆ ئەوەيە ناچار نەبین زۆر لە ماڵەوە بمێنینەوە.

 مانای وايە:

 

دەستەکانت بشۆ يان دژە بەکتريايان لێبدە پێش نانخوادن و لووت پاککردنەوە و کۆکین و چوونە ئاودەست  

و، کات بردنەسەر لە گەڵ کەسانی دەرەوەی خێزانەکەت، يان کاتێک دەستت لەو شتانە دا کە کەسانیتر 

 لێداون. یاندەست

 

خاوێنی ئاسايی بەسە، بەاڵم ئەو شوێنانەی کە خەڵکانی تری تێدا کۆدەبنەوە، ١٩بۆ خۆپاراستن لە کۆڤیدـ 

ن بۆمەبەستی تر يان لە اليەن کۆمەاڵنی ترەوە بو نموونە: پۆلی قوتابخانەکان، دەبێ دوای بەکارهێنانیا

 خاوێن بکرێنەوە.

 


