ڕێنمایی بۆ ئهوان که له خێزانهکهیاندا نهخۆ-شێکی کۆرۆنا ههیه
• به فهرمانی بژیشکی پهتا دهبێت خۆت له خهڵکی دیکه دوور بگریت.
• ڕهنگه پهتای ڤایروسی کۆرۆنا گرتبیت.
• بڕوانه ڕێنمای ”رێنمایی بۆ تووشبووی ڤایروسی کۆرۆنا”.

کاتێک یارمهتیی تووشبوویهکان دهکهیت
• با تهنیا ههمان کهس یارمهتیی نهخۆشهکه بکات.
• وریا به که نهخۆشهکه بهرهو دهموچاوت نهکوخێت.
• دهستهکانت زۆر جار بشۆ .ههمیشه کاتێک که دهست دهکهیته نهخۆشهکه ،لهگهڵ نهخۆشهکه له ههمان ژووردا بووبیت یان
دهستت کردبێته دهسماڵهکان یان خاولیهکانی که که نهخۆشهکه بهکاری هێناون.
• ماسک بهکار بێنه.
• چاودێریی بارودۆخی نهخۆشهکه بکه و ئهگهر پێویست بێت تهلهفۆن بۆ بنکهی تهندورستی بکه.
• با نهخۆشهکه به شێوهیێکی تێر ئاخ بخواتهوه.
• ئهگهر منداڵهکه نهیهوێت نان بخوات ،خواردنهوهیێکی شیرین پێی بده.
• نهخۆشهکه دهبێت بهالی کهمهوه  ۷شهو و ڕۆژ له ماڵ بمێنێت کاتێک که نهخۆشی بێت .دهتوانێت له ماڵ دهربچێت و کهسانی
دیکه ببینێت تهنیا دوای ئهوه که  ۲شهو و ڕۆژ ساخ بێت.
ئهگهر ئهم نیشانهی خوارهوه له منداڵهکه ههبن ،بۆ دۆکتۆر بڕۆن:
• ههناسهکێشان قورسه
• پێستی شین یان خۆڵهمێشیه
• منداڵهکه تێر ناخواتهوه
• منداڵهکه زۆر و چهندین جار دهڕشێتهوه
• منداڵهکه ناههڵسێت و هیچ کاردانهوهی نیه
• منداڵهکه تووڕهیه و دهڵێت نایهوێت له ئامێزدا بێت
• نیشانهکان ون دهبن بهاڵم پاشان به تا و کوخهیێکی بههێزترهوه دێنهوه.

پاککردنهوه و جلشوشتن له ژووری نهخۆشهکهدا
• له ژوورهکهی نهخۆشهکه دهبێت کیسهیێکی زبڵ ههبێت .کلینسهکان و ماسکهکان دوای بهکارهێنان یهکسهر فڕێ بده ناو
زبڵهکه .کیسهکه داخرهوه بهرله فڕێدانی بۆناو زبڵخانهی بااڵخانهکهتان .دوای دهست-کردنی زبڵ یان کلینسهکانی بهکارهێنراو
ههمیش دهستهکان بشۆرهوه.
• شوێنهکانی که زۆر جار دهست دادهنرێنه سهر (بۆ نمونه دهستکی دهرگا ،دوگمهکانی کارهبا و کۆمان-دۆی تهلهڤزیۆن) دهبێت
ههموو ڕۆژێک به مادهی ئاسایی شوشتن پاک بکرێنهوه.
• ئاودهستخانهکان ههموو ڕۆژێک پاک بکهرهوه (بۆ نمونه به مادهی ئاسایی پاککردنهوهی ناوماڵ).
• چارشهوهکان له پلهی ۹۰–٦۰دا بشۆ .مادهی شوشتن بهکار بێنه .زۆر دهست مهکه جلوبهرگی پیس .دوای دهستکردنی
جلوبهرگی پیس ،دهستهکان باش به ئاو و سابوون یان به مادهی دهستپاککردنهوهی بهئاڵکۆ-هۆڵ پاک بکهرهوه.
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