 Brobygerne i Færdeبروبیگەرنە لە فاردە سوپاست دەکات لە بەرامبەر ئەوەی کە زانیاریت دەربارەی کۆرۆنا
وەرگرتووە .تۆ یارمەتیدەری بۆ ئەوەی لەبەرامبەر کوڤید  ١٩دەدا بجەنگێیت.

لە الپەڕەی پشتەوە دەتوانی ساڵوی بەرپرسی پزیشکی شارەوانی و وەاڵمی
پرسیاری کۆڕۆنا بخوێنیتەوە .

ئەنستیتۆی تەندروستی گشتی دەربارەی دەرزی کۆڕۆنا
 .بە دەگمەن خەڵک نەخۆشی یەکەی بۆ دەگوێزرێتەوە.
 .بە دەگمەن ناچار دەبن لە خەستەخانە بمێننەوە.
 .بە دەگمەن پێویستیان بە ئامێری هەناسەدان دەبێت.
 .ئەگەر ناچار بیت بچیتە نەخۆشخانە زووتر ڕەوانەی ماڵەوە دەکرێیتەوە.
 .ئەگەری توشبوون بە نەخۆشی قورس و مردنی کەمترە.
 .بە دەگمەن نەخۆشی یەکە دەگوێزنەوە بۆ کەسانی دیکە لە چاو ئەوانەی کە دەرزیان لە خۆیان نەداوە.

ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە دەتوانی پەیوەندیمان پێوە بکەیت

Sondos Ibrahim Bassam, tlf. 404 71 664
 Bente Gausdal, tlf. 975 45 901یاخود
Terje Vangås, tlf. 911 31 339

کۆڕۆنا و دەرزی دژی کۆڕۆنا

بۆچی دەبێ دەرزی ژمارە  ٣لە خۆمان بدەین لە کاتێکدا ئەو دەرزی یە یارمەتیت نادات لە دژی جۆری ئومیکرو؟
کەسانێکی زۆر لە ئێستادا توشی کوڤید  ١٩دەبن .زۆر کەس لە نەخۆشخانەکان دەخەوێنرێن .ئەم دەرزیلێدانە یارمەتیدەرە
بۆ ئەوەی توشی نەخۆشی قورس نەبیت.
ئەگەریی هەبوونی خوێنی زۆر لە کاتی سوڕی مانگانە
زۆربەی زۆری ئافرەتان لە ماوەی ژیانیاندا توشی نەزیفی خوێن دەبن .ئێمە نازانین کە ئەم نەزیفی خوێنە لە دوای
دەرزیلێدان زیاد دەکات یاخود نا .تا ئێستا لەو بارەیەوە هیچ ڕون نەبۆتەوە کە پەیوەندی بەوە وە هەیە یان نا.
نەزۆکی  -هەم کوڕان وە هەم کچان پێیان وایە کە دوای دەرزیلێدان توشی نەزۆکی دەبن
هیچ گومانی خراپ نیە لەسەر ئەوەی کە کە ئەم دەرزیلێدانە کاریگەری هەبێت لەسەر  ...یان نەزۆکی پیاوان.
بۆ ئەو کەسانەی کە تا ئێستا هیچ لە دەرزی یەکانیان لە خۆیان نەداوە
هێشتا درەنگ نەبووە بۆ ئەوەی کە دەرزی لە خۆت بدەی .بەتەواوی پێشنیار دەکەین کە دەرزی دژی کۆڤید  ١٩لە خۆتان
بدەن .دەرزی یەکە لە نەخۆشی قورس دەتپارێزێت .زۆربەی ئەو کەسانەی کە ئێستا لە نەخۆشخانەکانن بە هۆی نەخۆشی
قورسەوە ماونەوتەوە ئەو کەسانەن کە دەرزیان لە خۆیان نەداوە.
پەیوەندی کۆمەاڵیەتی
> گرنگە کە لەگەڵ چەند کەسێکی کەم پەیوەندی و هاتوچۆت هەبێت ،بەم شێوەیە کەسانێکی کەمتر توشی نەخۆشی دەبن
ئەگەر بێت و تۆ نەخۆش بکەویت.
> جگە لە ئەندامانی خێزانەکەت نابێت زیاتر لە  ١٠میوان زیاترت هەبێت .لە ماوەی جەژنی کرسمس و سەری ساڵی
نوێ دەتوانی تا  ٢٠میوانت هەبیت بەاڵم پێویستە کە یەک مەتر نێوانتان هەبێت.
> ئەگەر هەستت بە نەخۆشی کرد پێویستە بە تەنیا بیت و تێستی کۆڕۆنا بدەیت.
> ئەگەر بێت و کۆڕۆنات هەبێت پێویستە بە تەنیا لە ژورێک بیت وبە تەنیا بیت وە نابێت میوانداری لە کەس بکەیت.
ئەگەر بە تەنیا دەژیت ئەوا دەبێت خواردن و کەرەستەی پێویستی دیکە لە بەردەرگا و لەدەرەوە دابنرێت.

لەگەڵ ساڵوی دۆستانە
ئێلین نوردستراند یاکۆبسن
بەڕێوەبەری پزیشکی شارەوانی

www.færder.kommune.no

