نەخۆشخانەی ناوەندی تورکوی زانکۆیی

یەکەی پاکوخاوێنی نەخۆشخانە و بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشیە درمیەکان

٢٠٢٠/٤/٢١

ڕێنمایی بۆ ئەو کەسەی کە بڕیاری بۆ دراوە لە ماڵی خۆیدا لە کەرەنتێنەدابێت یان لە دابڕاوایدابێت
بەپێی مادەی ٦٠ی یاسای تووشبوون بە نەخۆشی بەو نەخۆشیانەی لە ڕووی گشتیەوە مەترسیداران ،بڕیارت بۆ دراوە کە لە کەرەنتێنەدابیت /یان
دابڕاوبیت (ئەوەی کە ناپێویستە خەتی بەسەردا دەکێشرێت) (ناوی ئەو الیەنەی کە ڕێنماییەکەی داوە لێرە دەنووسرێت).
لەسەر بنەمای نەخۆشکەوتنت /یان کەوتنە ژێر کاریگەری نەخۆشیەکەوە (ئەوەی کە ناپێویستە خەتی بەسەردا دەکێشرێت) .لەبەر ئەم هۆیە
ناچاردەبین جموجۆڵەکانت سنووردار بکەین هەتا ئەو کاتەی کە ئەو دوکتۆرەی یان پەرستارەی کە بەرپرسە لە چارەسەرکردنت ئامۆژگاریەکی
ترت پێ دەدات .لەماڵەوە بمێنەوە ،مەڕۆ بۆ میوانی و میوان بانگ مەکە بۆ ماڵی خۆت .لەو ماوەیەدا کە لە کەرەنتێنەدایت /یان لە دابڕانداایت لە
ڕووی باری تەندروستیەکەتەوە لەژێر چاودێری دوکتۆر یان پەرستاردا دەبیت .بۆ هەر کەسێك بەگوێرەی بارودۆخی تایبەتی خۆی ڕێککەوتنی
لەگەڵ دەکرێت کە بەچی شێوەیەك لە پەیوەندیدا بێت بە خزمەتی تەندروستیەوە.
لە کاتی کەرەنتێنەدا /یان دابڕاندندا تۆ مۆڵەتت نیە کە ئەم شتانە بکەیت:












بڕۆیت بۆ کار .دەرفەت هەیە بۆ کارکردنی دووراودوور لە ماڵەوە ،کە دەتوانیت لەگەڵ خاوەن کارەکەتدا لەسەر ئەوە ڕێك بکەویت.
بڕۆیت بۆ قوتابخانە یان بۆ هەر شوێنێکی تری خوێندن .سەبارەت بە خوێندنی ئۆنالین ئەگەر هەبێت قوتابخانەکەت
ڕێنماییت پێ دەدات.
بڕۆیت بۆ کەنیسە ،مزگەوت یان هەر شوێنێکی تری لەو جۆرە.
بڕۆیت بۆ بازاڕ ،مۆڵەکان یان شوێنە گشتیەکانی تر.
بڕۆیت مەلەوانگە یان هەر شوێنێکی تری وەرزشی لەو جۆرە.
بڕۆیت بۆ شوێنەکانی تری خولیاکردن.
بڕۆیت بۆ شانۆ ،سینەما ،چێشتخانە یان باڕ.
بڕۆیت بۆ سەرتاشخانە ،ساڵۆنی جوانکاری ،مەساج و خزمەتی پێ.
هۆیە گشتیەکانی گواستنەوە بەکاربهێنیت وەکو قیتار ،پاس یان تاکسی.
بانگهێشتنی میوان بکەیت بۆ ماڵی خۆت یان خۆت بڕۆیت بۆ میوانی.
کرێکاری پاککردنەوە یان هەر کرێکارێکی تری دەرەکی لە ماڵەکەتدا ئیشی پێ بکەیت .ئەمە خزمەتی ماڵ و خزمەتی پەرستاری مااڵن
یان جۆرەکانی تری خزمەتەکان کە لەو بابەتەن ناگرێتەوە .ئەو جۆرە کەسانە کە دێن بۆ ماڵەکەت دەبێت بەر لەوەی کە بگەنە ماڵەکەت
بزانن کە تۆ لە کەرەنتینەدایت.

لەماڵەوە
 دەتوانیت لەگەڵ ئەندامانی تری خێزانەکەت لەهەمان ئەو شوێنانە بیت کە ئەوانی لێن .ئەو کەسەی کە نیشانەکانی نەخۆشیەکەی
هەیە دەبێت ماوەی  ٢-١مەتر خۆی بەدوور بگرێت لەوانی ترەوە.
 لە ژوورەکەی خۆتدا بەتەنیا بخەوە.
 بەیانیان و ئێواران النی کەم بۆ ماوەی  ١٥خولەك پەنجەرەکان بکەرەوە و ژوورەکەت هەواگۆڕ بکە.
 کاتێك کە دەکۆخیت یان دەپژمیت بە دەسسڕی کلینیکس بەباشی دەم و لووتت داپۆشە .ئەگەر دەسسڕت پێ نەبوو دەم و لووتت
بخەرە سەر بەشی سەرەوەی قۆڵی کراسەکەت و پژمە و کۆخەکەت ڕوو لەوێ بکە ،مەیخەرە سەر دەستت .دەسسڕەکەت یەکسەر
لە دوای بەکارهێنانی بخەرە کیسەیەکی نایلۆنەوە و گرێی بدە /یان بیخەرە سەتڵی زبڵەکەوە .بە ئاو و سابوون دەستەکانت بشۆ /یان
شلەی خاوێنکەرەوە بەکاربهێنە.
 ئەو قاپ و قاجاخەی کە بۆ نانخواردن کە بەکاریان دەهێنیت بەشێوەی ئاسایی دەشۆردرێن.
 دەکرێت ماڵەکەت بەشێوەی ئاسایی پاك بکەیتەوە.
 دەردراوەکان وەکو ڕشانەوە یان پریشکی کۆخین هەر بەو مادەی شۆرینانە پاك دەکرێنەوە کە لە ماڵەوە هەن ،ئەگەر هەبوو بە مادەی
خاوێنکەرەوەش.
 جلوبەرگەکان و بەرگە پێخەفەکان بەشێوەی ئاسایی بە ئامێری جلشۆرین دەشۆردرێن.

چوونە دەرەوە


ئەگەر لە دابڕانی ماڵیدایت
 oئەگەر تات هەبوو دەبێت لەماڵەوە بمێنیتەوە و پشوو بدەیت. .
 oئەگەر لە خانوویەکی بچووکدا دەژیت یان لە گەڕەکە ماڵێکی پەرش و باڵودا دەژیت ،دەتوانیت دوای نەمانی تایەکەت
بەگوێرەی توانای خۆت بچیتە دەرەوە بۆ دەوروبەری ماڵەکەت ،بەاڵم نابێت کۆنتاکتی ڕاستەوخۆ بکەیت لەگەڵ ئەو
کەسانەی کە لە دەرەوەی ماڵەکەی خۆتدان ،الیەنی کەم  ٢مەتر دووری ڕابگرە لە کەسەکانی ترەوە.
 oبەر لەوەی لەماڵەوە دەربچیت بە وریاییەوە دەستەکانت بشۆ.
 oئەگەر لەناوچەکانی ناو شاردا دەژیت یان لە ئەپارتماندا دەژیت ،نابێت بڕۆیت بۆ گەڕان لە درەوە یان لە شوێنەکانی
بینایەکە هاتوچۆ بکەیت.



ئەگەر لە کەرەنتینەدایت ،دەتوانیت بچیتە دەرەوە ،ئەگەر نیشانەکانی هەوکردنی کۆئەندامی هەناسەدانت نەبێت:
 oبەر لەوەی لەماڵەوە دەربچیت بە وریاییەوە دەستەکانت بشۆ.
 oئەگەر لە خانوویەکی بچووکدا دەژیت یان لە گەڕەکە ماڵێکی پەرش و باڵودا دەژیت ،دەتوانیت بچیتە دەرەوە و لە
دەوروبەری ماڵەکەتدا بگەڕێیت ،بەاڵم نابێت کۆنتاکتی ڕاستەوخۆ بکەیت لەگەڵ کەسانی بەدەر لە ماڵەکەی خۆت  ،الیەنی
کەم  ٢مەتر دووری ڕابگرە لە کەسەکانی ترەوە.
 oئەگەر لەناوچەکانی ناو شاردا دەژیت یان لە ئەپارتماندا دەژیت ،دەتوانیت بڕۆیتە دەرەوە و لە نزیکی ماڵەکەتدا بگەڕێیت.
بەاڵم نابێت کۆنتاکتی ڕاستەوخۆ بکەیت لەگەڵ کەسانی بەدەر لە ماڵەکەی خۆت ،الیەنی کەم  ٢مەتر دووری ڕابگرە لە
کەسەکانی ترەوە.
 oلە ئەسانسۆرەکاندا هەمیشە بەتەنیا هاتوچۆ بکە.
 oبردنە دەرەوەی ئاژەڵی ماڵی هەمیشە ڕێگاپێدراوە ئەگەر لە ماڵەکەتدا کەسێکی تر نەبێت ئاژەڵەکە بباتە دەرەوە .الیەنی کەم
 ٢مەتر دووری ڕابگرە لە کەسەکانی ترەوە.
 oدەتوانیت بە ئۆتۆمبێلی تایبەتی خۆت بگەڕێیت ،بەاڵم نابێت بچیت بۆ ئەو شوێنانەی کە لەوانەیە بە ناچاری لەگەڵ کەسانی
تری بەدەر لە ماڵەکەی خۆت ڕاستەوخۆ بکەویتە کۆنتاکتەوە (کەمتر لە  ٢مەتر) نزیك بیت.

دابینکردنی خواردەمەنی


ئەو ئەندامی خێزانەی کە لەهەمان ماڵدا لەگەڵتدا دەژێت ،ئەگەر بۆ ئەویش بڕیاری کەرەنتێنە نەدرابێت ،دەتوانێت بەشێوەیەکی
ئاسایی بچێت بۆ بازاڕ.



کەسێکی نزیکت کە لە شوێنیکی تر دەژێت یان برادەرێکت ،دەتوانێت لە جیاتی تۆ بچێت بۆ بازاڕ و ئەو شتومەکانەی کە بۆتی
دەکڕێت لەبەر دەرگاکە بۆتی بەجێ بهێڵێت .بەاڵم دەبێت گەیاندنەکە بەو شێوەیە ڕوو بدات کە لەگەڵ ئەو کەسەی کە بازاڕیەکەی بۆ
کردوویت کۆنتاکت ڕوو نەدات.



دەتوانیت بەڕێگای ئینتەرنێت کیسە خواردن یان پاکەتی خواردن ڕاسپێریت کە بۆتی بهێننە ماڵەوە .هەرچۆنێك بێت دەبێت
پارەدانەکە و گەیاندنەکە بەشێوەیەك ڕووبدات کە لەگەڵ ئەو کەسەدا کە دەیگەیەنێت کۆنتاکت ڕوونەدات.



ئەگەر دابینکردنی خواردەمەنی بەو شێوانەی الی سەرەوە سەری نەگرت ،ئەوساکە بەپێی مادەی ٦٨ی یاسای تووشبوون بە
نەخۆشیەکان شارەوانیەکەت بەرپرسیارێتی هەڵدەگرن .لەو کاتەدا بەشی ئێشکگریی سۆسیالی شارەکەت هەڵدەسێت بە دابینکردنی
خواردەمەنیەکان.

ئەندامانی تری خێزان


کاتێك کە لە خێزانەکەدا دەرکەوت کە ئەندامێکی خێزانەکە تووشی نەخۆشی درمی بووە کە مەترسیداری گشتیە ،هەموو خێزانەکە لە
کەرەنتێنەدا دەبن و هەموویان ئەم ڕێنماییانە جێبەجێ دەکەن.



ئەگەر لەهەمان ماڵدا لەگەڵ تۆ کەسانێك دەژێن کە بەتەمەنن یان نەخۆشیی سەرەکیان هەیە ،ئەوساکە الیەنی بەرپرس لە نەخۆشیە
درمیەکانی بنکەی تەندروستی هەڵسەنگاندنی تایبەت بۆ هەر کەسێك لەوانە بە جیا دەکات کە ئایا دەکرێت ئەو کەسانە لەگەڵ تۆدا بمێننەوە
یان نا.



ئەگەر ئەندامێکی خێزانەکەت بڕیاری کەرەنتێنەی بۆ دراوە بەهۆی ئەوەی کە کەوتووەتە ژێر کاریگەری نەخۆشی درمیی مەترسیداری
گشتیەوە ،لەو کاتەدا ئەندامانی تری خێزانەکە ژیانێکی ڕۆژانەی ئاسایی دەژین .ئەندامانی تری خێزانەکە لە کەرەنتێنەدا نابن ئەگەر
ئەوان خۆیان ڕاستەخۆ لە کۆنتاکتی نزیك نەبوونە لەگەڵ کەسێك کە تووشی نەخۆشیی درمی مەترسیداری گشتی بووە ،واتە نەکەوتووەتە
ژێر کاریگەریی نەخۆشیەکەوە .بەاڵم ئەگەر ئەو کەسەی کە بەهۆی کەوتنە ژێر کاریگەریەوە کەرەنتێنە کراوە نەخۆش کەوت
بارودۆخەکە دەگۆڕێت.

شتی تر


ئەگەر لەو ماوەیەدا لە لە کەرەنتێنەدایت /یان لە دابڕاندایت ،کاتێکی گیراوت هەبوو بۆ شوێنێکی خزمەتی تەندروستی کە لەوە پێشتر
ئامادەکراوە  ،پێویستە لەسەرت پێشوەخت پەیوەندی بکەیت بە شوێنەکەوە و باسی ئەوە بکەیت کە تۆ لە کەرەنتێنەدایت /یان لە
دابڕان دایت .پێش ئەوەی پێشوەخت ئاگاداری بدەیت نابێت بچیت بۆ ئەو شوێنە کە پێشوازیت دەکرێت .وەکو ڕێسای گشتی ئەو
پێشوازیانە یان کردەوە پزیشکیانە دوادەخرێن بۆ کاتی دوای نەمانی مەترسی تووشبوون.



لەکاتێکدا ئەگەر لەپێناو ڕێگریکردن لە تەشەنەکردنی نەخۆشی درمی بڕیارت بۆ درابێت لە کارەکەتدا نەمێنیتەوە و بچیتە کەرەنتێنەوە

یان دابڕا نەوە ،لەو کاتەدا لە جیاتی ئەو مووچەیەی کە لە دەستی دەدەیت پارەی ڕۆژانەی نەخۆشی درمیت پێ دەدرێت .تەنانەت ئەگەر
توانای کارکردنیشت هەبێت دەکرێت پارەی ڕۆژانەی نەخۆشی درمی وەردەگریت .دوکتۆری بەرپرس لە نەخۆشیە درمیەکانی سەر بە
بازنەی نەخۆشخانەکان یان شارەوانیەکەت سەبارەت بە چوونە کەرەنتێنەتەوە بڕیارێکی نووسراوت بۆ دەکات .دەتوانیت کۆپیەکانیئ
بڕیاری دابڕاندنەکەت  /یان کەرەنتێنەکەت یانیش لەجیاتی ئەوە بڕوانامەی  SVAکە لەالیەن دوکتۆری بەرپرس لە نەخۆشیە درمیەکان
دەنوسرێت بەکاربهێنیت بۆ داوای پارەی ڕۆژانەی نەخۆشیە درمیەکان لە کێاڵ بۆ ئەو ماوەیەی کە لە کەرەنتێنەدایت.


وەکو سەرپەرشتیاری مناڵێکی تەمەن خوار  ١٦سااڵن دەتوانیت پارەی ڕۆژانەی نەخۆشی درمی وەربگریت ئەگەر بڕیار بۆ مناڵەکەت
درابێت کە دەبێت بەهۆی نەخۆشی درمیەوە لەماڵەوە بمێنێتەوە و تۆش بەهۆی ئەوەوە نەتوانیت بچیت بۆ کاری خۆت.



ئەگەر لە ماوەی کەرەنتێنەکەتدا /یان دابڕاندندا ناچاربوویت ئەمبوالنس بەکاربهێنیت ،لەو کاتەدا کە تەلەفۆن دەکەیت بۆ ناوەندی
فریاکەوتن پێیان بڵێ کە تۆ لە کەرەنتێنە /یان لە دابڕاندایت.
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