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 ناوەرۆکھکان 

 )19-ڕێنوێنی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (کۆڤید

  ڤایرۆسی کۆڕۆنا ببیَت توشي  ئھگھر  لھ مھترسیدایھ زیاتر کێ 

 زیاتردایت پارێزیت ئھگھر لھ مھترسی چۆن خۆت ب

 ڕێنوێنی جیاکردنھوە بۆ ئھو خێزانانھی ڕەنگھ تووش بوون بھ ڤایرۆسی کۆڕۆنایان ھھبێت

 بۆ ماوەی چھند پھیڕەوی ڕێنوێنی جیاکردنھوە بکھیت؟

 بکھم؟  NHS 111کھی پێویستھ پھیوەندی بھ  

 بکھم؟  NHS 111چۆن پھیوەندی بھ 

 ؟یگھران بم دەربارەی بارودۆخی داواكاري پھنابةریمئھگھر نچی ڕوودەدات 

 ئایا دەتوانم چی بکھم بۆ یارمھتیدان لھ وەستاندنی ب�وبوونھوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا؟



 

 )Covid19ڕێنمایی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (
 

ڤایرۆسێکھوە  نھخۆشیھکی نوێیھ کھ دەتوانێت کار بکاتھ سھر سیھکان و ڕێڕەوی ھھوا. بھھۆی  19-کۆڤید 
 ڕوودەدات کھ پێی دەوترێت ڤایرۆسی کۆڕۆنا. 

تا دەکرێت پێویستھ ھھموو کھسێک لھ ماڵھوە بمێننھوە بۆ یارمھتیدان لھ وەستاندنی ب�وبوونھوەی ڤایرۆسی  
 کۆڕۆنا. 

تری تھندروستیشت   یكتھنانھت ئھگھر ھیچ نیشانھیھک یان دۆخێ -ئھمھ کھسانی ھھموو تھمھنێک دەگرێتھوە 
 .نھبێت 

 دەتوانیت ماڵھوە جێ بێڵیت: 

بۆ کڕینی شتی وەک خواردن و دەرمان، و    -بۆ چوون بۆ دوکانھکان کھ ڕێپێدراون بکرێنھوە  •
 داواکراون  ھوەوەرگرتنی ئھو شتانھی بھ ئۆنالین یان لھ ڕێگھی تھلھفۆن 

  2دڵنیاکردنی ئھوەی  -وەرزشکردن (یان، ئھگھر لھ ئینگلترایت، بۆ بھسھربردنی کات لھ دوورەوە)  •
 مھتر دووریت لھ کھسانی دەرەوەی خێزانھکھت 

بۆ ھھر پێویستیھکی پزیشكی، بۆ بھخشینی خوێن، خۆپاراستن لھ برینداری یان نھخۆشی، ڕاکردن لھ  •
 مھترسی زیان، یان پێشکھشکردنی چاودێری یان یارمھتیدانی کھسێکی الواز 

 ناتوانێت لھ ماڵھوە کار بکھیت بھ�م تھنھا ئھگھر   -بۆ ھاتووچۆ بۆ کار  •

 

 ئھگھر ئھمانھت ھھیھ: 

 ھھست بھ گھرمی دەکھیت لھ کاتی دەستدان لھ سینگت یان پشتت  -پلھی گھرمی بھرز  •

 ھھیھ کۆکھیھکی بھردەوامت  ئھگھر ئھمھ واتھ -نوێ کۆکھیھکی بھردەوامی  •

ئھگھر   -بۆنکردن (ئھنۆسیما) لھدەستدان، یان گۆڕانکاری لھ، ھھستی گشتیت بۆ تامکردن یان   •
ناتوانییت ھیچ شتێک بۆن بکھیت یان تام بکھیت، یان شتھکان بۆن یان تامیان لھ دۆخی ئاساییان  

 جیاوازە
ڕێنماییھکانی جیاکردنھوە بکھیت بۆ ئھو خێزانانھی ڕەنگھ تووشی    پێویستھ لھماڵھوە بمێنیتھوە و پھیڕەوی

 .ۆڕۆنا بوو بنڤایرۆسی ک

 

 : لھ شوێنی گشتی  کۆبوونھوە

تان  دیکھ خیزانی  ر بھسانی سھکھبینینی  ھتیۆڵم  وهێ ئئھوه  دەژین  اند رلھ ێو باکوری ئ تھراینگل ئ لھ ئھگھر  •
 . کوببنھوه وهھکھش کھس بھی شھ تاکوکریت کھ ئھیھ ھھ

مایل زیاتر لھ  5لھ کتر ببینن ئھگھر توانن یھخیزان دە ر بھ دوکھسانی سھدەژین  زڵوەیئھگھر لھ  •
 . بندورتر نھ ەیھکھو

  زیاتر کھس 8لھ  ئھگھر  کھسانی سھر بھ دو خیزان دەتوانن یھکتر ببینن ئھگھر لھ سکوتلھندا  دەژین   •
 نھبن.  



 

یاسای   پھیڕەویو دەشبی باخچھیھکدا بیت  لھ دەرەوه یاخود لھ دەبی   ئھم کوبونھوه و یھکتر بینینانھ •
 .مھتر لھ یھکھوه دور بنو دو دوری کومھالیھتی بکریت  

 گرنگھ کھ پھیڕەوی ئھم ڕێنماییھ بکھیت، دەکرێت سزا بدرێیت ئھگھر پھیڕەوی نھکھیت.

پۆلیس، ئھفسھرانی کۆچ، و ھێزی سھربازی ڕەنگھ ئھرکیان ھھبێت لھ جێبھجێکردنی ڕێکارەکانی تھندروستی   
 گشتی، لھگھڵ دڵنیاکردنی گھیاندنی خۆراک و شتی تری پێویست بۆ ئھوانھی پێویستیانھ. 

ھکی کاتی بۆ ڕاپۆرتکردن وەک مھرجێکی دەستھبھرنامھی کۆچ بھ شێوەی داواکاریبھھۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا،   
کورتھ نامھیھک وەردەگریت بۆ زانیاریھکانی ڕێکھوتی داھاتووی ڕاپۆرتکردنت.  بۆ زانیاری  ھھڵپھسێردراوە.

  زیاتر دەربارەی گۆڕانکاریھکان لھ سیستھمی پھنابھری، لێرە کرتھ بکھ: 
-resettlement-asylum-office-home-to-https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes

19/-covid-to-response-in-practice-and-policy 

 ڤایرۆسی کۆڕۆنا ببیَت توشي  لھ مھترسیدایھ  ئھگھر زیاتر کێ  
ڤایرۆسی کۆڕۆنا دەتوانێت ھھموو کھسێک نھخۆش بخات، بھ�م ھھندێک خھڵک ھھن کھ لھ مھترسی  

 بھرزتردان. 
 بۆ نموونھ، ڕەنگھ لھ مھترسی بھرزی ڤایرۆسی کۆڕۆنادابیت ئھگھر تۆ: 

 
گواستنھوەی  

ئھندامی جھستھت  
 بۆ کرا بێت 

 
جۆرێکی دیاریکراوی  

شێرپھنجھت  چارەسھری 
 ھھبێت 

 
شێرپھنجھی خوێن یان  
مۆخی ئێسکت ھھبێت  

 وەک لوکیمیا 

 
نھخۆشیھکی توندی سیھکانت 

ھھبێت، وەک بوونی  
ڕیشاڵ، بوون كیسی یان 

 تھنگھنھفھسی تووند 

 
نھخۆشیھک کھ وات لێ بکات 

زیاتر بھرکھوتوو بیت بۆ نھخۆش  
 کھوتن 

 
دەرمان وەربگریت کھ سیستھمی 

 الواز بکات بھرگری لھشت 

 
دوو گیان بیت و کێشھی ترسناکی  

 دڵت ھھبێت 

ئھگھر ھھست دەکھیت لھم جۆرانھی مھترسی بھرزیت و نووسراوێکت وەرنھگرتووە لھ تیمی چاودێری  
پھیوەندیت پێوە نھکراوە لھ الیھن پزیشکھکھت،  یان 2020ی ئاداری 29یھکشھممھ  تھندروستیت تا ڕۆژی

ئھگھر پزیشکی خۆت نیھ، .  پێویستھ لھگھڵ پزیشکی خۆت یان نھخۆشخانھ باسی نیگھرانیھکانت بکھیت 
بھخۆڕاییھ بۆ ئھمھ ژمارەیھکی  ( 686 1647 0808 :بکھ بۆ پشتیوانی  DOTW UKپھیوەندی بھ 

 clinic@doctorsoftheworld.org.uk یان ئیمھیل بنێرە بۆ) پھیوەندیکردن
  

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk


 

 چۆن خۆت بپارێزیت ئھگھر لھ مھترسی بھرزدایت
  بھ بکھ  کلینیکی ڕاوێژی داوای تا،  یان بھردەوام نوێی کۆکھی  وەک  لێدەرکھوتووە ت 19-کۆڤید  نیشانھی ئھگھر

 لھگھڵ بکھ. NHS 111 بھ پھیوەندی  یان NHS 111 کۆڕۆنای ڤایرۆسی سھرھێڵی خزمھتگوزاری بھکارھێنانی
 بدە.  ئھنجام ئھمھ نیشانھکان دەرکھوتنی

ی ڤایرۆسی کۆڕۆنادایت، شتی زیاتر ھھیھ کھ پێویستھ ئھنجامی بدەیت  ئھگھر لھ مھترسی بھرزی تووش بوون 
 بۆ خۆپاراتن لھ تووش بوون.

 ئھمانھ دەگرێتھوە: 

 .هبچیتھ دەرەو ەرماننابێت بۆ بازاڕكردن، وەرگرتنی د  -جێ نھھێشتنی ماڵت  •

o  خیزانھکھتان  ندامانی لھ دەرەوه کات لھگھل ئھ  توانندە نتھرا و باکوری ئێرلھنداینگل ئھگھر لھ ئ
مھتر دوورتر لھ   2 –خیزانیکی تر   ندامیکیلھگھل ئھ دەژیت یاخود ئھگھر بھتھنیا   بھسھر بھرن

 یھک. 

o  مھتر دوورتر لھ کھسانیتر 2 -بچیتھ دەرەوه بو راھینان   دەتوانیت دەژیت ئھگھر لھ ویلًز . 

 شوێنی تایبھت لھگھڵ برادەر و خزمان)  لھ ۆنھبوونھوەکۆبوونھوەیھک مھچۆ (بھلھخۆگرتنی بۆ ھیچ ک •

 ھھنگاو) لھ کھسانی تر دوور بوەستھ لھ ماڵھکھت  3مھتر ( 2تا دەشێت الیھنی کھم  •

 خۆت بھ دوور بگرە لھ ھھر کھسێک کھ نھخۆشھ یان نیشانھکانی ڤایرۆسی کۆڕۆنای ھھیھ  •

خێزان یان دراوسێکان بکھ بۆ بازاڕكردن و ھێنانی دەرمانھکان بۆت. پێویستھ لھ دەرەوەی  داوا لھ برادەران، 
 دەرگاکھت بۆتی دابنێن. 

خۆت تۆمار بکھیت بۆ   ئھگھر پێویستیت بھ یارمھتیھ بۆ وەرگرتنی شتھ پێویستھکان وەک خۆراک، دەتوانیت 
 وەرگرتنی پشتیوانی ڤایرۆسی کۆڕۆنا لێرە: 

 vulnerable-extremely-https://www.gov.uk/coronavirus  یت:ئھگھر لھ ئینگلترا دەژ •

support-https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-ئھگھر لھ ئیرلھندای باکوور دەژیت:   •
 referral 

 بکھ 08001114000ئھگھر لھ سکۆتلھندە دەژیت، پھیوەندی بھ  •

 وسراوەکھتدا ھھبێت ئھگھر لھ وێیڵز دەژیت، پێویستھ زانیاریھکانی پھیوەندیكردن لھ ناو نو  •
تھواوی ئامۆژگاریھکھ بخوێنھوە دەربارەی پاراستنی خۆت ئھگھر لھ مھترسی بھرزدایت لھ ڤایرۆسی  

and-shielding-on-https://www.gov.uk/government/publications/guidance- کۆڕۆنا لھ سھر:
19-dcovi-from-persons-vulnerable-extremely-protecting 

https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral
https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


 

 ڕێنوێنی جیاکردنھوە بۆ ئھو خێزانانھی ڕەنگھ تووش بوون بھ

 ڤایرۆسی کۆڕۆنایان ھھبێت

 

 
مھڕۆ بۆ کار، قوتابخانھ،   

نھشتھرگھری پزیشک، دەرمانخانھ  
 یان نھخۆشخانھ 

 
شتومھکی جیاواز بھکاربێنھ، یان لھ  

 نێوان بھکارھێناندا پاکی بکھوە 

 
خۆت دوور بگرە لھ بھرکھوتنی  

 نزیک  
 لھگھڵ کھسانی تر 

 
با خۆراک و دەرمانت بۆ ڕەوانھ  

 بکرێت 

 
 با سھردانیکھرت نھبێت 

 
 ئھگھر دەشێت بھ تھنھا بخھوە

 
 بھردەوام دەستھکانت بشۆ 

 
 بڕێکی زۆری ئاو بخۆوە 

 
پاراسیتامۆل بخۆ بۆ یارمھتیدان لھ 

 نیشانھكانت 
ثشكنیني نةخؤشي كؤرؤنا ظایرؤست بؤ بكریَت   بكةداوایشانةكاني نةخؤشیةكةت لیَدةركةوت نر كة ةھ

یَك دابینبكةیت كة لة  یلو ثیَویستة ذمارة مؤبا  (ثیَویستة لة ثیَنج ِرؤذي سةرةتادا ئةم ثشكنینة ئةنجامبدةیت)
 https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test  .كاردا بیَت بؤ ئةوةي ئةنجامي ثیشكنینةكةت بةدةست بطات

    https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance:زۆرتر بدۆزەوە لھ

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


 

 بۆ ماوەی چھند پھیڕەوی ڕێنوێنی جیاکردنھوە بکھیت؟

ڕۆژ لھماڵھوە بمێنێتھوە و خۆی جیا   7ھھر کھسێک کھ نیشانھكانی ھھیھ پێویستھ بھ الیھنی کھم بۆ ماوەی   •
 بکاتھوە. 

ڕۆژ لھ ماڵھوە بمێننھوەو خۆیان جیا بکھنھوە، بۆ   14ئھگھر لھگھڵ خھڵکی تر دەژیت، پێویستھ بۆ ماوەی  •
 ڕێگری کردن لھ ب�وبوونھوەی نھخۆشیھکھ لھ دەرەوەی ماڵھکھت. 

ڕۆژ لھماڵھوە  7بھ�م، ئھگھر ھھر کھسێک لھ ماڵھکھت نیشانھكانی لێ دەردەکھوێت، پێویستھ بۆ ماوەی  •
بمێننھوە و خۆیان جیا بکھنھوە لھ ڕۆژی دەستپێکردنی نیشانھكان. تھنانھت ئھگھر بھ واتای ئھوە بێت کھ بۆ  

 ڕۆژ لھ ماڵھوە بمێننھوە.  14زیاتر لھ 

ساڵ یان زیاترە، نھخۆشھیکی درێژخایھنی ھھیھ، دوو گیانھ   70ھنی ئھگھر لھگھڵ کھسێک دەژیت کھ تھم •
ڕۆژ   14یان سیستھمی بھرگری لھشی الوازە، ھھوڵ بدە شوێنێکی تریان بۆ بدۆزیتھوە بۆ ئھوەی بۆ ماوەی 

 تیایدا بمێننھوە. 

 ئھگھر پێویست بوو بھیھکھوە لھماڵھوە بمێننھوە، ھھوڵ بدە لھ یھکتر دوو بن.  •

 

 بکھم؟ NHS 111یوەندی بھ کھی پێویستھ پھ

زۆر ھھست بھ نھخۆشی دەکھیت کھ ناتوانیت ھیچ شتێک بکھیت کھ لھدۆخی ئاساییدا دەکھیت، وەک  •
 تھلھفزیۆن، بھکارھێنانی تھلھفۆنھکھت، خوێندنھوە یان دەرچوون لھ شوێنی نووستن  سھیركردنی 

 بگونجێنیت ھھست دەکھیت کھ ناتوانیت لھ ماڵھوە خۆت لھگھڵ نیشانھكان  •

 دۆخھکانت خراپتر دەبن  •

 ڕۆژدا باشتر نابن  7نیشانھكانت لھ دوای  •

 

 بکھم؟ NHS 111چۆن پھیوەندی بھ 
  بھکاربێنیت  NHS 111دەتوانیت خزمھتگوزاری سھرھێڵی ڤایرۆسی کۆڕۆنای  

)) 19-https://111.nhs.uk/covid  بۆ زانینی ئھوەی دواتر چی بکھیت.  ئھگھر ناتوانیت دەستت بھ
بکھیت (ئھمھ ژمارەیھکی بھخۆڕاییھ بۆ  111خزمھتگوزاریھكانی سھرھێڵ بگات دەتوانیت پھیوەندی بھ 

 پھیوەندیکردن). دەتوانیت داوای وەرگێڕێک بھ زمانی خۆت بکھیت.

https://111.nhs.uk/covid-19


 

 

 ھران بم دەربارەی بارودۆخی کۆچم؟چی ڕوودەدات ئھگھر نیگ
 ریتانیا بھ وو�تی لھ ت  مۆڵھ بێ بھ کھ شی سھ کھ و ئھ ڵ گھ لھ ئینگالند، تھ ھاتوونھ ردان سھ بھ ی سانھ کھ و ئھ
 :ر رامبھ بھ رناگیرێت  وه لێ  کیان یھ پاره ھیچ ژی، ده

 ڤایرۆسی تووشی تۆ کھ بدات  پیشانی ش کھ پشکنینھ  ر گھ ئھ ت  نانھ تھ( کۆرۆنا  ڤایرۆسی بۆ پشکنین •
 ) بوویت  نھ   کۆرۆنا

 د  دواتر ت  کھ پشکنینھ و رگرت  وه ت  ر سھ چاره تۆ ر گھ ئھ – کۆرۆنا ڤایرۆسی ربۆ سھ چاره •
 کھ  رێك سھ چاره ر ھھ ی پاره تۆ کھ چێت  پێده بوویت، نھ کۆرۆنا ڤایرۆسی تووشی تۆ کھ ریخست 

   . کھ پشکنینھ نجامی ئھ ی وه رگرتنھ وه پاش وه ربگیرێتھ وه      لێت   کراوه بۆت 

 و  پشکنین  نھا  تھ تۆ  ر گھ ئھ  ) ڤیزه بوونی نھ( ناکات  تۆ  ی وه مانھ  باری پشکنینی و  وه  لێپێجینھ بھ  پێویست 
  .کۆرۆنا  ڤایرۆسی  بۆ  بدرێت  نجام ئھ بۆ  رت  سھ  چاره

وەستاندنی ب�وبوونھوەی ڤایرۆسی ئایا دەتوانم چی بکھم بۆ یارمھتیدان لھ 
 کۆڕۆنا؟

 چرکھ  20دڵنیا بھ بھردەوام دەستھکانت بشۆیت، بھ بھکارھێنانی ئاو و سابوون، بھ الیھنی کھم بۆ ماوەی  •
 پھیڕەوی ئامۆژگاریھکان بکھ دەربارەی ھۆشیار بوون و سھالمھت بوون  •
مھتر لھ کھسانی تر دوور بھ   2بھکاربێنھ و ئھگھر دەتوانیت، لھ شوێنێکی داخراودا داپۆشھری دەم و چاو   •

 کھ لھگھڵیان ناژیت، وەک شوێنھکانی گواستنھوەی گشتی و فرۆشگا بچووکھکان 
 بۆ زانیاری زیاتر: 

 covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus NHS-19/ڕێنوێنی  •
 WHO :coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/newsڕێنوێنی •

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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