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 خاوەنماڵی بەڕێز،

 نێک کە هۆکارەکان هاوبەش بنمانەوە بە سەالمەتی لە ماڵەوە لە شوێ (:COVID19کۆرۆنا ڤایرۆس )
 

ئهم نامهیهمان بۆ ئێوە نوسیوە بۆ هۆشیارکردنهوەتان سهبارەت به ڕێنمایی گرنگی ئێستای حکومهتی شانشینی  ئێمه
 ئهوە دەکرێت لهسهر ئهم ماڵپهڕە ببینرێتهوە:  یهکگرتوو سهبارەت به کۆرۆنا ڤایرۆس.

 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

leaflet.pdf-t_data/file/877678/coronavirus 
 

  لەگەڵ کەسانی دیکە بژیت کە بەشێک نەبن لە خێزانەکەتبەکارهێنانی شوێنی هاوبەش ئەگەر 
ههتا دەتوانیت ئهو کاته که له شوێنه هاوبهشهکان بهسهری دەبهیت کهم بکهرەوە بۆ نزمترین ئاست وەک چێشتخانه، حهمام و 

 شوێنهکانی دانیشتن و با شوێنه هاوبهشهکان بهباشی ههواگۆڕکێ بکهن.
 

وور بیت لهو کهسانهی که لهگهڵیان دەژیت.  ئهگهر دەتوانیت، ئاودەستێکی جیاواز ههنگاو( د 3مهتر ) 2ههوڵ بدە که 
ئهوە دڵنیا بکه که تۆ خاولی جیاواز لهوانی دیکه بهکار دەهێنیت، ههم بۆ وشککردنهوەی خۆت لهوانی دیکه بهکار بهێنه.  

 ۆتدا ههڵبگرە.خاولی خۆت له ژوورەکهی خدوای خۆشتن و بۆ مهبهستی پاکوخاوێنی دەستهکانیشت.  
 
ئهگهر ئاودەست و حهمام لهگهڵ کهسانی دیکه به هاوبهشی بهکار دەهێنیت، زۆر گرنگه که ههموو جارێک دوای 
بهکارهێنانیان بهڕێکوپێکی پاکیان بکهیتهوە )بۆ نمونه سڕینهوەی ئهو شوێنانهی که لهشی تۆیان بهرکهوتووە به تایتاو یان 

 سابووناو(.
 

 هڵ کهسانی دیکه به هاوبهشی بهکار دەهێنیت، لهو کاتهدا بهکاری مههێنه که کهسانی دیکهی لێیه.ئهگهر چێشتخانهیهک لهگ
ئهگهر دەگونجێت ژەمه خۆراکهکانت ببهرەوە بۆ ژوورەکهی خۆت بۆ ئهوەی بیانخۆیت.  ئهگهر قاپشۆرت ههیه، ئهوە بهکار 

ئهگهر ئهوە ناگونجێت، لهرێگهی   بهێنه بۆ پاککردنهوە و وشککردنهوەی قاپ و قاچاخ و کهوچک و پێویستییهکانت.
یهکی ئاسایی بهکاری دەهێنیت لهگهڵ ئاوی شلهتێن و بهجوانی وشکیان بهبهکارهێنانی ئهو زاهی قاپشتنهوە بیانشۆ که بهشێوە

بکهرەوە، لهبیرت بێت که خاولییهکی چێشتخانهی جیاواز لهوەی ئهوانی تر بهکار بهێنه و یهکسهر لهوێ الیانبهرە.  هیچ 
 شتێک لهوێ بهجێ مههێڵه بۆئهوەی وشک ببێتهوە.
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ێکی سهخت دەبێت که له ماڵهوە خۆیان له کهسانی دیکه جیا بکهنهوە.  تۆ دەبێت ئێمه لهوە تێدەگهین که بۆ ههندێک کهس کار
 ئهوپهڕی ههوڵت بدەیت بۆ پهیڕەوکردنی ئهم ڕێنوێنییه و ههموو ئهوانهی که له ماڵهکهدا لهگهڵ تۆ دەژین دەبێت:

 به شێوەیهکی ڕێکوپێک و بهردەوام دەستهکانیان به سابوون و ئاو بشۆن 

 ە لهوەی که دەستت بهر دەموچاویان بکهوێتخۆت دوورەپهرێز بگر  

 .ئهو شوێنانهی که زۆرجار دەستیان بهر دەکهوێت پاک بکهرەوە 
 
ئهگهر تۆ کار بۆ شوێنێک دەکهیت و ناتوانیت کار بکهیت بههۆی کۆرۆنا ڤایرۆسهوە، تکایه ئاماژە به ڕێنوێنییهکانی بهشی 

 تۆ بهردەسته. کارو خانهنشینی بکه بۆئهوەی بزانیت چ پشتگیرییهک بۆ
 

 سوپاس بۆ هاوکاریت لەم کاتە سەختەدا و تکایە چاودێری ماڵپەڕی ئەنجومەنی شارەوانی بکە بۆ ڕێنمایی نوێ:
https://www.northlincs.gov.uk/people-health-and-care/coronavirus-covid-19/ 
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