
 
 
 
 
 

 بۆ تۆ کھ پێتڕاگھیاندراوە خۆت کھرەنتینھ بکھی یان لھ ناو ماڵ خۆت ئیزۆلھ بکھیت
 

ھیندێک کھس تووشی نھخۆشین سھخت دەبن. ئھگرن تووشی ئازاری کھم ئھبن، بھ�م  ۱۹-زۆربھی ئھو کھسانھی کھ نھخۆشی کۆڤید
 کۆمھڵگادا بھرگری بکھین لھ ب�وبوونھوەی زیاتری ئھم پھتایھ.ھھربۆیھ ئێمھ ھھوڵ ئھدەین کھ لھ ناو 

 ھیندێک کھس لھ الیھن دوکتۆری شارەوانی یا ناوەندی کڕۆناوە پێیان ڕادەگھیھندرێ کھ لھ ناو ماڵ بمێننھوە.
 

 تر ئیزۆلھ بکرێن.یان لێدەردەکھوێ دەبێ بھرامبھر خھڵکانی۱۹-ئھو کھسانھی کھ نیشانھکانی کۆڤید •
 یان لێدەرنھکھوتووە، بھ�م لھوانھیھ تووش بووبن، دەبێ کھرەنتینھ بکرێن.۱۹-ھی کھ ھێشتا نیشانھکانی کۆڤیدئھو کھسان •
 تر را ھاتوون بۆ و�تی نۆروێژ.کھرەنتینھ ھھروەتر ئھو کھسانھش دەگرێتھوە کھ لھ زۆر و�تی •

 
 ئیزۆلھی ناو ماڵ مانای چیھ؟

تر بوویت یان ئیحتیمالی زۆرە کھ تووش بووی، دەبێ بھتھواوی خۆت ئیزۆلھ بکھی بھ شێوەیھک کھ کھسانی ۱۹-ئھگھر تۆ تووشی کۆڤید
ئیزۆلھی ناو ماڵ بھو مانایھ دێت کھ تۆ خۆت لھ ھھموو کھس بپارێزی، ھھروەتر ئھو کھسانھی کھ دەگھڵیان دەژی. بۆت نیھ تووش نھکھی. 

بێ خۆت بھ تھنیا لھ ماڵ لھ ناو ژوورێک دابی، ھھر لھم ژوورەدا خواردن بخۆی و خاولی دەست ئیشککردنھوە دەگھڵ بچیت بۆ دەرەوە، دە
ئھگھر بارودۆخی  وخاوێنی دەستھکانیان بن.کھس دابھش نھکھی. ئھو کھسانھی کھ یارمھتیت ئھدەن، دەبێ مھودا ڕابگرن و وشیاری پاک

. دەکرێ لھ نھخۆشخانھش خۆت ئیزۆلھ بکھی. ۱۱٦ ۱۱۷بھم ژمارە تھلیفوونھ:  تھندروستیت خراپتر بوو، دەبێ پێوەندی بھ دوکتۆرەوە بگری
 ئھم ئیزۆلھبوونھ تا ئھو کاتھ بھردەوام دەبێ کھ دوکتۆر یان ناوەندی کڕۆنا پێت ڕادەگھیھنن کھ تۆ تووش نھبووی.

 
 ی چیھ؟کھرەنتینھ مانا

یت، دەبێ کھرەنتینھ بتووشی ئھم پھتایھ بوو ەزۆرمھترسی ئھگھر تۆ نھخۆش نی، بھ�م لھ الیھن ناوەندی کڕۆناوە پێت ڕاگھیاندرا کھ 
تر دێن بۆ و�تی نۆروێژ. کھرەنتینھ لھو رۆژەوە کھ ھاتووی بۆ و�تی ئھم یاسایھ ئھو کھسانھش دەگرێتھوە کھ لھ زۆر و�تانی بکرێیت.
تری تھرخان کراو بۆ ئھم مھبھستھ دەبێ لھ ناو ماڵ یان لھ شوێنێکی ڕۆژ دەخایھنێ. ۱۰یان مھترسی تووشبوونت لھسھر بووە،  نۆروێژ

ترتا کھرەنتینھ بھم مانایھ دێت کھ تۆ دەبێ پێوەندییھکانت دەگھڵ خھڵکیبھ�م ڕێکارەکانی کھرەنتینھ وەک ئیزۆلھ بوون سھخت نیھ. بمێنیتھوە، 
ناتوانی بچیتھوە بۆ قوتابخانھ، کار، و ھیچ چھشنھ ی مومکینھ کھم بکھیتھوە، بھ�م پێویست ناکات تھواو ئیزۆلھ بیت. ئھو جێگھیایھ

وچۆ بی (ئوتوبۆس، شھمھندەفھر، فرۆکھ یان کھشتی و ھتد)، بھ�م دەتوانی بھ تھنیا بۆ ناتوانی سواری ئامێرەکانی گشتی ھات تر.چاالکیھکی
تری تاو یان نۆبھتێت یان جۆرێکی، ، گرفتی ھھناسھ کێشان. ئھگھر بێتوو تووشی کۆخھ یان ئیلتیھابی گھرووپیاسھیھک بچیتھ دەرەوە

 پێوەندی بھ ناوەندی کڕۆناوە بگری.(وەرگرتنی نمونھی خوێن) زۆر گرینگھ کھ بۆ وەرگرتنی تێستێکی خێرا  نیشانھکانی نھخۆشی بوویت،
بوبیت. ئھگھر پێویستیت بھ یارمھتی خێرای فریاکھوتن ھھیھ پێوەندی بکھ بھ ژمارە  ۱۹-یدلھم کاتانھدا لھوانھیھ تووشی ڤایرۆسی کۆڤ

لھ و�تی  ۱۹-. وەرگرتنی نمونھی خوێن بۆ کۆڤید۱۱٦ ۱۱۷بھ ژومارە تھلیفوونی  ناوەندی پزیشکی ئێشکیا پێوەندی بکھ  ۱۱۳تھلیفوونی 
 نۆروێژ بھ بھالشھ.

 
 دەبێ؟ئھو کھسانھی کھ دەگھڵیان دەژیم چۆن 

ئھگھر تۆ لھ کھرەنتینھدابی، بھ�م تووشی نھخۆشی نھبووبیت ئھو کھسانھی دەگھڵ تۆ ژیان دەکھن دەتوانن بچنھوە بۆ قوتابخانھ، کار و لھ 
دەبێ ئھو کھسانھی کھ دەگھڵ تۆ دەژین ، نھخۆش کھوتی دابوون وچۆ کھڵک وەربگرن. ئھگھر لھ کاتی کھرەنتینھئامێرەکانی گشتی ھات

وچۆ کھڵک لھم جۆرە کاتانھدا ئھوانیش ناتوانن بچنھوە بۆ قوتابخانھ، کار، لھ ئامێرەکانی گشتی ھات ووتر بچنھ ناو کھرەنتینھوە.ھھرچی ز
 تر بگرن. ئێوە دەبێ بۆ وەرگرتنی نموونھی خوێن پێوەندی بھ ناوەندی کڕۆنا بگرن.وەرگرن یا پێوەندی دەگھڵ خھڵکانی

 
 زانیاری نوێ وەربگرە!

ی حکوومھت داوا لھ ھھموو ئھو کھسانھی کھ لھ نۆروێژ دەژین دەکھن کھ زانیاری گرینگ و ڕێساکانی تایبھت بھ ڤایرۆسی کڕۆنا بھرپرسان
وگۆڕی تیا بکرێت. زانیارییھکان بھ ھھر دەتوانێ ئاڵ . ڕێکارەکانwww.helsenorge.noو  www.fhi.noلھم ماڵپھڕانھدا بخوێننھوە: 

ئھگھر سھبارەت بھ تێگھیشتن لھ زانیارییھکان گرفتت ھھبوو، داوات لێدەکھین دەگھڵ دوو زمانی نۆروێژی و ئینگلیسی دەست دەکھوێت. 
دا لھم ماڵپھڕە ۆخی شاری فرێدریکستادلھ سھر بارودزانیاری نوێترین ھھروەتر کھسێک کھ دەیناسی پێوەندی بگرە و داوای یارمھتی بکھ. 

 www.fredrikstad.kommune.no/koronaدەست دەکھوێ: 
 
 

 .٦۹ ۳۸ ۱۱ ۰۸ناوەندی کڕۆنا، ژومارە تھلیفوون: 
 

 شارەوانی فرێدریکستاد

http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.fredrikstad.kommune.no/korona

