
 زانیاری لەسەر نەخۆشی کۆرۆنا  

(SARS-CoV-2) 

ڤایرۆسی کۆرۆنا هۆکارێکە بۆ ئیلتیهاب )هەوکردن(، کەئەبێتە هۆی نەخۆشیک کە بەکۆکە دەست پێدەکات، هەاڵمەت،  *

 خورینی قورگ، تا وەهەروەهاهەنێک کات سکچووندەبێت.

وێت.رۆژ دواتر نیشانەکانی دەربکە ١٤لەکاتی تووشبووندا بۆی هەیە تا *   

دەبێت بەمنداڵیشەوە دەگرێتەوە ،   کەژیانیان ناکەوێتە مەترسییەوە،   ٨٠لەسەدا ئیلتهابکردنەکە بۆ هەموو کەسەکان * 

لەهەندێك حاڵەتدا ئەم ڤایرۆسە دەبێتە هۆکارێكی هەناسە تووندی وە ئیلتهابی قورگ، حاڵەتی مردن تائیستا ئەوکەسانەی 

ەخۆشی درێژخایەنیان هەبووە، لەئێستا دا هیچ کوتانێک لەبەردەستدا نیەهەروەها  گرتوەتەوە کە نەخۆشی ، کەپێش ئەوە ن

 دەرمانێك نیە بۆ ئەوەی ئەن بەخۆشییە ڕابگیرێت.

 

 چۆن ئەم ڤایرۆسە ئەگوازرێتەوە؟

ڤایرۆسی کۆرۆنا لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤ ئەگوازرێتەوە. سەرەکیترین ڕێگای گواستنەوە لەرێگەی قەترەی ئیلتیهابیەوە. * 

هەروەها لەرێگای دەستەوە، دوایی لەرێی دەم_ یاخود لەرێی لینجی ەئەمە لیکەوە کە هەناسەدەدرێت بەرت بکەوێت. ک

هەروەها لەرێی دەستدان لە پشی چاوەوە بۆی هەیە تووش بیت. لوتەوە  

ان بوون. رۆژەی ڕابردوودا لە شیمالی ئیتاڵیا بوون یان لە ئێر ١٤، کە لەم  مەترسی لەسەر ئەو کەسانە هەیە*   

 

 چۆن ئەتوانین کە تووشبوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا خۆمان بپارێزین؟

باشتر وایە ڕووی خۆت وەربگێریت، لەکاتی بژمیندا  – خۆپاراستن لەکاتی کۆکەدا و دورکەوتنەوە بەشێوەیەکی گەورە* 

ڕێبدرێت.باشتر وایە کە لەناو قۆڵتا بپژمیت یاخوود دەسڕی کلێنیکس بەکار بهێنن، دوای بەکارهێنان ف  

دەستت دوور بخەرەوە لە دەم و چاوت، ئاگاداربەو بەدەستەکانت نەچاوت نەلووت نەدەمت مەسڕەو دەستیان لێوە مەدە.*   

سانیە  ٢٠یەکسەر دەستتەکانت بشۆ بەبەردەوام بەجوانی کەمترین کات ئەگەر دەستت بەرکەسێک کەوت، خۆت بپارێزە 

 بەئاو و سابوون 

بۆرسە کە تێستی  -ئەو هۆیانە هەر کەسێكی نوێ  دێت ئەوا دەبێت لەالی پزیشکی تایبەتی کەمپ نۆت ئارتز * لەبەر 

. رۆژ ی ڕابردوودا ١٤ڤایرۆسی کۆرۆنای بۆ بکرێت، لەکام وواڵت بووە لەپێش   

 

 چی بکەین لەکاتی هەبوونی نیشانەکانی ئەو نەخۆشیەدا؟ 

کۆکە، هەاڵمەت ، گوڕگ خوراندن و تا لێهاتن، تکایە بەزوترین وەکو * لەکاتی هەبوونی نیشانەکانی نەخۆشیەکەدا، 

بۆرسە: -کات برۆ بۆ الی پزیشکی ناو کەمپەکە نۆت ئارتز  

 

  ٣ی پاشنیوەڕۆ لەخانووی  ٦بۆ  ١ی نیوەرۆ هەروەها کاتژمێر  ١٢ی بەیانی بۆ  ٨نویمنستەر: کاتژمێر  

أ  ١ی پاشنیوەڕۆ لەخانووی ف  ٤بۆ  ١روەها کاتژمێر ی نیوەرۆ هە ١٢ی بەیانی بۆ  ٨بۆتشتێت:   کاتژمێر    

   ٢٧ی پاشنیوەڕۆ لەخانووی  ٤بۆ  ١ی نیوەرۆ هەروەها کاتژمێر  ١٢ی بەیانی بۆ  ٨ڕێندسبۆرگ: کاتژمێر  

 

ئەگەر هاتوو لەوکاتەدا نۆرینگەی پزیشکی داخرا بوو، تکایە رۆژی دوای ئەو بگەرێرەوە بۆ المان، پێویست *

ی ئەم نیشانەی نەخۆشیە بچیتە خەستەخانە یاخود هەر پێویست ناکات داوای ئیسعاف بکەیت ناکات لەبەر بوون  

 



 

 * ئەگەر هاتوو نیشانەیەکی ترسناکت هەبوو لەسەر تووش بوونت بەو نەخۆشییە،  تکایە خۆت بەدوور بگرە لەو

 کەسانەی کەلە ژورەکە لەگەڵتان، هەتا ئەوکاتەی زانیاری ترت پێدەدەین، تکایە دڵنیابە لەوەی کەبەهەموو شێوەیەک 

 گرنگیت پێدەدەین و چی پێویست بێت بۆت دەکەین. 

 

ئەگەر پرسیارێکت هەبوو تکایە برۆ بۆ الی پزیشکەکانی تکایە هێمنی خۆت بپارێزەو لەبەر دەم هەتاو دانیشە.   

  ، یان خاچی سوور یاخود یۆهانیتەر -نۆتئارتز بۆرسە


