ئامۆژگاری بۆ نیشتهجێکان ئهگهر کهسێک نیشانهکانی ڤایرۆسی کرۆنای لێ دهرکهوت

ئهمهوێت ئهوهتان ربیبێنمهوه که حکومهت دهڵێت که تا ئهوکاتهی که ئاگاداردهکرێنهوه دهبێت
لهماڵهوه بمێنهوه نهچنهدهرهوه تهنها ئهوکاته نهبێت که پێوستان به ی
کڕین خواردن ههیه یان بۆ
پیاسه یان ڕاکردن.
ناتوانیت کهسێک ببینیت که پێکهوه ناژین .ههموو مزگهوتهکان و کهنیسهکان و جێگای عیبادهت
ی داخراون .ئهگهر خواردنهکهت له د رۆپ ر ی
داخراون.پارکهکان و د رۆپ ر ی
ی وهردهگریت پهیوهندی بکه
پێیانهوه بۆ ئامۆژگاری لهسهر ئهوهی که چۆن پێت دهدهن.
کاتێک که له دهرهوهی ماڵهویت دووری خۆت لهگهڵ خهڵک بپارێزه بۆ دوو مهتر .ئهگهر
کهسێکت بی ین تهوقه مهکه لهگهڵیدا.
که گهڕایتهوه بۆ ماڵهوه به سابون و ئاوی گهرم دهستهکانت بشۆ.
لهب ریت بێت که دوور بکهرهوه لهههموو کهسێک تهنها ئهوانه نهبێت که پێکهوه دهژین له ماڵهوه.

ئهگهر پهیڕهوی لهم ئامۆژگاریه بکهیت ژیانی چهندان ڕزگاردهکهیت.
ئهگهر وا ب ریدهکهیتهوه که تووش ڤایرۆش کرۆنا بوویت ئهمانهی خوارهوه بکه:









یهکهم جار ،تهلهفۆن بۆ  ۱۱۱بکه وه داوای وهرگ ری بکه .تهلهفۆن بۆ  ۱۱۱به خۆڕای یه.
ی
کان خۆتیان بۆ باس بکه وه گوێ بگره له ئامۆژگاری یهکانیان.
نیشانه
ئینجا تهلهفۆن بکه بۆ ئهوکۆمپانیایهی که خانووبهرهی پێداوویت(کۆمپانیای خ ریخوایه
که خانووبهرهی پێداوویت).
تهلهفۆن بکه بۆ ئهو کهسانهی که پێکهوه دهژین له ناو ماڵهکهت وه پێیان ڕابگهیهنه که تۆ
ی
گومان ڤایرۆش کرۆنات ل دهکرێت.
نهخۆشیت وه
ههموو ئهو کهسانهی که پێکهوه دهژین لهگهڵ تۆشدا دهبێت لهماڵهوه بمێننهوه بۆ  ۱٤ڕۆژ
ی
سان تر.
وه خۆیان به دوور بگرن له که
ئهو کهسهی که تووش بووه دهبێت له ژوورهکهیدا بمێنێتهوه چهندێک بتوانێت .وه
ی
کهسهکان تر لهماڵهکهدا ئهگهر بتوانن خواردنهوهی بۆ ببهن له دهرگای ژوورهیک بدهن وه
له دهرهوهی ژوورهکهی بۆی دابن ر ی
ی.
ئهگهر له خانووهکهدا زیاتر له حهمامێک یان ئاودهستێک ههیه یهکێکیان دهبێت تهرخان
بکرت به تهنها بۆ کهسه تووش بووهکه.
ئهگهر له خانووهکهدا تهنها یهک حهمام یان ئاودهست ههبێت ئهوا له دوای
ههرجارێک که کهسه تووش بووه که بهکاری دههێنێت دهبێت پاک بکرێتهوه(بهتایبهن
سیای دژه بهکییا یان وایپ
بهلوعهکه /دهرگا و دهسیک دهرگاکه وه دهسیک تهوالێتهکه ) به ر
 .ئهگهر ئهوانه نهبوون به ههر مادهیهیک پاککهرهوه پایک بکهنهوه.

 ههر دهستهسێک که کهسه تووشبووهکه بهکاری دههێنێت دهبێت بکرێته عهالگهیهکهوه
وه له ژووری کهسهکهدا بمێنتهوه  ،له پاشان که پڕ بوو دابخرێت وه بخرێته ناو بهرمییل
خۆڵ که له دهرهوهی ماڵهکهیه.
 ههر کهسێک که عهالگه پڕ دهسهسه پیس بووهکان ههڵدهگرێت دهبێت دهست کێش
له دهست دا بێت.
 مهتبهخ .ئهگهر گونجاو بێت  ،که ئهوکهسانهی تر که تووش نهبوون خواردن ئاماده بکهن
وه له دهرهوهی ژووری کهسه تووش بووهکه لهبهر دهرگای ژوورهکهی .ئهگهرئهمه
گونجاونه بێت وه کهسه تووش بووهکه خۆی خواردن ئامادهبکات له مهتبهخ ئهوا دهبێت
دوای ئهوه دهبێت پاک بکرێتهوه .ڕووکاری کارکردن  ،بهلوعه  ،دارگا ،کاونتهر و
ی
دهسکهکان .کیی  ،تۆستهر وه سویچهکان که دهبێت که کوژابێتهوه وه به ووریای پاک
سیای دژه بهکییا یان وایپ  .کهسه تووش بووهکه دهبێت قاپ  ،چهقۆ،
بکرێنهوه به ر
ی
چهتاڵ ،کوپ ،کهوچک  ،پهرداخ وه کهلو پهل چێشت لێنان خۆی ههبێت  ،دهبێت ئهو
کهو پهالنه به شامپۆی حاجهت و ئاوی گهرم جوان بشۆردرێت وه دهست کێش له دهست
بکرێت که دهیان شۆین  ،ئینجا به کیچن رۆل ووشکیان دهکهینهوه یان دایان دهن ر ی
ی تا به
ههوا ووشک ده بنهوه .دهبێت که ئهو جێگایهی که بهکاردێ بۆ ووشک کردنهوهکه به
سیهی پاک بکرێتهوه.
ر

ئهگهر پهیرهوی لهو ئامۆژگاریانه بکهیت  ،یارمهتی ئهوه دهدهیت که ڤایرۆسهکه
باڵو نهبێتهوه وه ژیانی خهڵکی ڕزگار دهکهیت .
سوپاس بۆ گوێ گرتنتان

