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  وهتانهكهكهڕهگه ئێسی ئێج ئێن نالیه له زانیاری
 له بێتده .خۆشخانهنه یان رمانخانهده پی، جی بۆ چۆمه یههه كرۆنات ڤایرۆسی كانینیشانه رگهئه

 باشتر به ستتهه رگهئه .وەربگری کهڵک ئێس ئێچ ئێن 111 كانیتگوزاریهخزمه له ووهبمێنیته وهماڵه
 ئێچ ئێن ی 111 ژماره به ندیپێوه تكایه ڕابگری، نهخۆشیهکه بۆ خۆ چیتر نهتتوانی یان نهکرد بوون
 مهئه ردانیسه تكایه وەربگری کهڵک ئێس ئێچ ئێن كانیزانیارییه دوا له یوهئه بۆ .بكه وهئێسه

  :بكه وهخواره ماڵپهڕەی
 www.nhs.uk/coronavirus 
 
 بپارێزه ژیان ،وهبمێنه وهماڵه له

 ڤایرووسی ڕاگیرانی و ڕاوەستان بۆ بدات یارمهتی جۆرە بهم تا بمێنێتهوە ماڵهوە له دەبێ کهسێک ههر
 :دەر بچنه ماڵ له پێویستانهدا سنووردارە کاته لهو تهنیا تکایه .کرۆنا

 لهبهر دەبێ که دەرمان یان خۆراک نموونه بۆ ژیان، پێداویستیهکانی بنهڕەتیترین کڕینی· 
 .بکهین دابینیان ناچارین و بێ دەستمان

 به -هاژووتن پاسکل یان کردن پیاسه ڕاکردن، وەک ڕۆژانه ڕاهێنانهکانی و وەرزش له یهکێک· 
 بنهماڵه ئهندامهکانی له یهکێک لهگهڵ یان تهنیا

 یان پاراستن خۆ خوێن، کردنی پێشکهش وەک دەرمانی، پێویستیهکی چهشنه ههر· 
 کردنی دابین بۆ یان بهرکهوتن، زیان یان برین مهترسیی و ڕیسک له خۆدوورکردنهوە

 .خۆبهخش شێوەی به کهسێک دانی یارمهتی یان چاوەدێری
 .بیانکهن ماڵهوە له ناکرێ که کارانه ئهو بۆ تهنیا بهاڵم کار، مهبهستی به هاتووچوو· 
 جیدی به زۆر یان "بپارێزرێن دەبێ که کهسانێک" دان، زۆر مهترسیهکی له که خهڵکانهی ئهو· 

 .دەر نهچنه ماڵ له حهوتوو 12 ماوەی بۆ دەبێ دان، مهترسی ژێر له
 خۆتان ـی پی جی به پێڕاگهیشتن دەست
 جی نموونه، بۆ .بهر بگرنه خۆتان سهرەتایی چاوەدێریی له بنهڕەتی گۆڕانکاریی ئێستاوە له ئێوە دەبێ

 و چاالکی .بکات قسه لهگهڵتان هێڵ لهسهر شێوەی به یان تهلهیفوون ڕێگای له دەیههوێ ئێوە یپ
 تهلهیفوونهوە ڕێگای له کارەکانیان زۆری ههرە بهشی شارەکهمان، له خێزانی دوکتووری کارەکانی

 چاوپێکهوتنی و سهردان .ڤیدیۆیی  شێوەی به ڕاوێژ یان تهلهیفوونی به بوون چاوپێکهوتنهکان و دەکهن
 و دوکتور بینینی به ناچار بهڕاستی نهخۆش کهسی که ڕێگهپێدراوە کاتانهدا لهو تهنیا ڕوو له ڕوو

 که پزشک سهردانانهی و چاوپێکهوتن ئهو سهرجهم ههروەها .بێت نزیکهوە له ڕێنمایی وەرگرتنی
 .ههڵوەشاوەتهوە ههرههمووی داندرابوون پێشتر

 
 
 

 بپارێزن ماڵهکانتان له دەرمان کردنی کۆگا له خۆیان تکایه
 بهردەوام که دەرمانانهی ئهو یان دەرمان داوای هۆ بێ به که دەکهین نهخۆشهکان سهرجهم له داوا

 دەرمان بۆ داواکاری هۆ بێ به تکایه .مهکهن کۆگا زێدە دەرمانی ماڵهکانیشتان له و نهکهن دێنن بهکاری
 پزشکی لهالیهن که ڕادەیهی ئهو یان ڕابگرن و بکهن داوا مانگ یهک بهشی تهنیا و مهکهن زێدە

  .بکهن داوا و ڕابگرن ئهوەندە تهنیا دەکرێ، پێ پێشنیارتان پسپۆڕتان
 لێرەین ئێمه ههبوو، بهپهلهتان پێویستیی دیسانیش ئهگهر
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 بپارێزن ماڵهکانتان له دەرمان کردنی کۆگا له خۆیان تکایه
 بهردەوام که دەرمانانهی ئهو یان دەرمان داوای هۆ بێ به که دەکهین نهخۆشهکان سهرجهم له داوا

 دەرمان بۆ داواکاری هۆ بێ به تکایه .مهکهن کۆگا زێدە دەرمانی ماڵهکانیشتان له و نهکهن دێنن بهکاری
 پزشکی لهالیهن که ڕادەیهی ئهو یان ڕابگرن و بکهن داوا مانگ یهک بهشی تهنیا و مهکهن زێدە

  .بکهن داوا و ڕابگرن ئهوەندە تهنیا دەکرێ، پێ پێشنیارتان پسپۆڕتان
 لێرەین ئێمه ههبوو، بهپهلهتان پێویستیی دیسانیش ئهگهر

Kurdish translation 

 یانیش ههیه دڵهڕاوکێتان تهندروستیتان ئێستای دۆخی لهمهڕ ئێوە ئهگهر که گرنگه گهلێک ههروەها
 که کهسێک ههر .بکهن بنهماڵهتانهوە پزشکی به پهیوەندی دەرفهتدا یهکهم له دەکهین، ساخینه به ههست

 پیساییهکهیدا یان میز له خوێنی سینگی، ناو له غودەیهک وەک ههیه شێرپهنجهی ههبوونی نیشانهگهلی
 ماڵهوەبنه پزشکی به پهیوەندی دەبێ دادەبهزێ نائاسایی و سهرسوڕهێنهر شێوەیهکی به کێشی یان ههیه

 .مهکهن کهمتهرخهمی لهمبارەوە شێوەیهک هیچ به .بکات
 پێویستدا کاتێکی ههر له ئێوە بۆ کردنهکانمان چاوەدێری له که بکهینهوە دڵنیا خهڵک دەمانههوێ ئێمه

 پێویستدا کاتی له دەکات، ئێوە چاوەدێریی که کهسێک ههر یان ئێوە که گرنگه زۆر و بهردەوامین
 و ژان به ههست سینگتاندا قهفهسهی له ئێوە ئهگهر نموونه بۆ .بکات ـوە 999 ژومارەی به پهیوەندی

 یان ههیه خوێنڕێژیتان که دەکهن ههست یان دەکهن، هاتن ڕەشهوە له چاو به ههست دەکهن، ئێش
 بوونی سڕ یان چاوتان و دەم بوونی خوار به ههست یان ، دەکهن تێکهڵ قسهکان و ناکا گۆ باش زمانتان

 لهوەی بکهنهوە دڵنیامان تکایه بدەین، یارمهتیتان دروستتر بتوانین که ئهوەی بۆ .دەکهن باسکتان و قۆڵ
 ـوە999 به پهیوەندی که کاتێک تکایه .شێوەیه لهم نیشانهیهکی ههر یان ههیه کرۆناتان ڤایرۆسی ئایا که

 هاروههه و ڕابگهیێنن ێپ ئهوەی و بڵێن (تهلهیفوون به واڵمدەرەوە کهسی) ئۆپێراتۆرەکهمان به دەکهن،
 .کهنتانماله بۆ دێن تانكهخۆشیهنه رییسهچاره بۆ كه یكاته وله كانپارامێدیكاڵه به
 
 
 




