
 

 

 
هیهه ناۆرۆک یکێش-ۆخنه اندایکهزانهێخ له وان کهئه ۆب یینماڕێ  

 
. تیدوور بگر کهید یکڵخه له تۆخ تێبتا دهپه یشکیبژ یرمانفه به•    
. تیگرتب ناۆرۆک یروسیاڤ یتاپه نگههڕ•    
. ”ناۆرۆک یروسیاڤ یتووشبوو ۆب یینماێر” ینماڕێ وانهڕب•    

 

تیکهده کانهیتووشبوو ییتارمهی کێکات  
بکات.  کهشهۆخنه ییتارمهیس مان کههه اینبا ته•     
. تێکوخموچاوت نهو دهرهبه کهشهۆخنه که به ایور•    
 انی تیمان ژووردا بووبهه له کهشهۆخنه ڵگهله ،کهشهۆخنه تهیکهست دهده که کێکات شهیم. ههۆجار بش رۆکانت زستهده•  

. ناونێه یکاربه کهشهۆخنه که که یکانهیخاول انی کانهڵسماده تهێستت کردبده   
. نهێکار بماسک به•    
. بکه یندورستته یبنکه ۆب نۆفلهته تێب ستیوێر پگهو ئه بکه کهشهۆخنه یخۆبارود ییرێچاود•     
. وهئاخ بخواته رێت یکیێوهێش به کهشهۆخبا نه•    
. بده ێیپ نیریش یکیێوهنان بخوات، خواردنه تێوهینه کههڵر منداگهئه•    
 یسانو که تێربچده ڵما له تێتوان. دهتێب یشۆخنه که کێکات تێنێبم ڵما له ژڕۆو و شه ۷ وهمهکه یالبه تێبده کهشهۆخنه•  
. تێساخ ب ژڕۆو و شه ۲ که وهئه یدوا اینته تێنیبب کهید  

 
: نڕۆب رۆکتۆد ۆ، ببنهه کههڵمندا له وهخواره یشانهیم نئه رگهئه  

 
قورسه شانێکناسههه•    
هیشێمهۆڵخ انی نیش یستێپ•    
وهناخواته رێت کههڵمندا•    
وهتهێشڕجار ده نیندو چه رۆز کههڵمندا•    
هین یوهکاردانه چیو ه تێسڵناهه کههڵمندا•    
تێب زداێئام له تێوهینا تڵێو ده هیهڕتوو کههڵمندا•    
. وهنهێد وهزترهێهبه یکیێتا و کوخه پاشان به ماڵبن بهون ده کانشانهین•    

 

داکهشهۆخنه یژوور و جلشوشتن له وهپاککردنه  
 

ناو  بده ڕێف رکسههی نانێکارهبه یکان دواو ماسکه کاننسهی. کلتێبهه ڵزب یکیێسهیک تێبده کهشهۆخنه یکهژووره له•  
 نراوێکارهبه یکاننسهیکل انی ڵزب یکردن-ستده ی. دواتانکهخانهاڵبا یخانهڵزب ناوۆب یدانڕێف رلهبه وهداخره کهسهی. ککههڵزب
. وهرهۆکان بشستهش دهیمهه  
 تێب( دهنیۆزڤلهته ۆید-مانۆبا و ککاره یکانرگا، دوگمهده یستکده نمونه ۆر )بسه نهێنرست دادهجار ده رۆز که یکاننهێشو•  

. وهنهێشوشتن پاک بکر ییئاسا یماده به کێژڕۆموو هه   
(. ڵناوما یوهپاککردنه ییئاسا یماده به نمونه ۆ)ب وهرهپاک بکه کێژڕۆموو کان ههستخانهئاوده•    
 یستکردنده ی. دواسیپ یرگجلوبه کهست مهده رۆ. زنهێکار بشوشتن به ی. مادهۆدا بش۹۰–۰٦ یپله کان لهوهچارشه•  

. وهرهپاک بکه ۆڵه-ۆکڵئابه یوهستپاککردنهده یماده به انیئاو و سابوون  کان باش بهستهده س،یپ یرگجلوبه  
 

: اتریز ییاریزان  
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 
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