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 ،ەین رچاواەس وەئ ۆب هەنگاوی گرنگو  کێرەنشاندێر ندەچ لەگ ەل نەیدەد زتانەڕێب ەب کیەاریزان ندەچ ەوەخوار ەل ەمێئ

   . ەوەنەکەبالود ناۆکر یسۆریاڤ ەب تەبارەس ێنو یاریزان وامەردەب ەک

 (  هەواڵێک باڵوکرایەور، بەوەی (WHO ناسراو بە یھانیج یندروستەت یکخراوێر نیەال ەل   2019  یساال  ییتاۆک ەل

 ارید شیەشۆخەن مەئ یکارۆو ه  یەبووندا ادیز ەل ینیچ یوهان یشار ەل و هەوکردنی سیەکان  یسەفەنەنگەت یکیەشۆخەن

 . یەن

 مەئ ەیگێر ەل SARS-CoV-2 یناو شیوەئ ،کرا  نیشانشتەد ێنو یکێسۆریاڤ ەب ەیکەکارۆه مەک یکێژۆر ندەچ یدوا

 . ەوۆبالب ھانیج وموەه ەب ەودەستنیشان کراو   COVID-19 دواتر بە ناوی  ، کەەوەتۆبالو ب یەشۆخەن مەئ ەسۆریفا

  

 :دەبینین  ئەم سایتانە ەوەخوار ەل

 

 ناۆرۆک یسۆریفا ەب تەبارەس یگشت یاریزان .1

 ؟ەوەنمێباش بم یندروستەت ەب ەیوەئ ۆب ،زمێپارب مۆخ توانمەد نۆچ من .2
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  سنێه ەل هێشتنەوەی مەسافەی نێوان دوو کەس و پابەندبوون  یکانیەنماێر رەس ەل یاریزان .4

  سنێه ەل دەکەن رەفەس بۆ ئەوانەی دەگەرێنەوە و  یاریزان .5

   سنێه ەل یەعزەخودا و ت یکانەرزەف یکردنێجەبێج رەس ەل یاریناز .6

  سنێه ەبوون و مردن ل کیدا ەمندال ل ەیسۆپر یکات ەل زانێخ یتیهاور یهاوکار رەس ەل یاریزان .7

   سنێه ەمنداالن ل چاودێری  رەس ەل یاریزان .8



  

  یگشت یاریانز .1

  ؟ەنۆچ ستاێئ یخۆبارود

 ەب یندەوەیپ ەیوەئ تەبیتا ەب  کاتەئ ەکەخۆبارد ۆب نگاندنەسڵەه وامەردەب  RKI   خۆک رتەبۆر ەیوەنێژێتو یرەنتەس

 ەیتیسا مەل ێنو یناۆکر یسۆریاڤ ەب یندەوەیپ یکانەیەنووکەه یەاریزان مووەه  ،ایلمانەئ ەل ەیەه ەوەلکەخ یندروستەت

  تینیبەئ ەوەخوارلە   RKI   خۆک رتەبۆر ەیوەنێژێتو یرەنتەس

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=976

. 6CE9E961256ECB36D5D17A325E8F4.internet062  

 مووەه ەیوەئ ۆب ناۆکر یسۆریاڤ ەیوەبالوبون ەل  گرتنەگێو ر شتنێهەن ۆ: بدا یاریبر سنێھ یمێرەھ یتەحکوم

 ەیوەکردن مەک تا بکرێت شیوەبدات  ئ ینجامەئ داەختەوەسات مەل ەتەحکوم یرکەئ شەوەئ نیزێبپار یترسەم ەل کانۆڤەمر

 تەبیتا ەو ب ەتەباب مەئ رەس ەل اتریز یاری. زانەکاندایگشت ەوەبوونۆک ەلوە هەرەها  ۆوخەراست یوتنەرکەب ەل ەکانیەندەوەیپ

   . ەدراو ێپ ەیئاماژبە وردی  ەوەخوار ەیتانیسا مەدوورگرتن ل ەب ۆو خ مامکەد ینانێکارهەب یکانەرکەئ رەسەل

  سن؟ێھ ەل ناۆکر یسۆریاڤ ەب تەبارەس تێوەکەئ ستەد میاریزان ێکو ەل

: تینیبەئ لە هێسن شنیگرینتێو ئ یتیالەمۆک یکاروبار یتەزارەو یتیسا بێو ەل ێنو یگشت یاریزان

. www.hessenlink.de/2019ncov  

 

 ۆب یرەرامبەب ێب ینیتالۆه یکێنۆفەلەت سنێه یمێرەو ه سنێه ەل شنیگرینتێو ئ یتیالەمۆک یکاروبار یتەزارەو

   ەستەبەم مەئ ۆب بگرنەەو ێل یسود تواننەد ەک ەوەتۆکرد سنێه یشتوانیدان

 ناۆرۆک یسۆریاڤ ەب تەبارەس یندروستەو ت رمانەد رەسەل کردن اریپرس  

 666 4 555 0800   هۆتالین: ناۆرۆک  
 ی شەو ٨ی بەیانی تا  ٨ڕۆژانە لە کاتژمێر    هێلەکە بەردەستە لە:

 ڕێنمایەکانی هەرێمی هێسن  رەسەل کردن اریپرس 

 

 

هاواڵتیان دەتوانن لە ڕێگای بنکە تەندروستیەکانی تایبەت بە خۆیان پرسیارەکانیان ئاراستەی ئەم بنکانە بکەن. هەموو 

 https://tools.rki.de/PLZTool/.داتەکان لەم لینکەی خوارەوە دەبینیت: 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=9766CE9E961256ECB36D5D17A325E8F4.internet062
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=9766CE9E961256ECB36D5D17A325E8F4.internet062
http://www.hessenlink.de/2019ncov
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://tools.rki.de/PLZTool/


 

  ؟ەوەنمێباش بم یندروستەت ەب ەیوەئ ۆب زمێپارب مۆخ توانمەد نۆچ من .2

 پاکو  یکانیەنماێر ەب ندبنەپاب ەک ت،ێکرەد سنێه یانێهاوالت ەداوا ل ەوێش مانەهەب تاسەپ ەل نۆچ کەو رەه پاراستنۆخ 

 خاوێنی هەر وەک لە خواروە ئاماژەی پێدەکرێت:  

 

 جنەمندال و گ هاەروەه نۆبش جوان ستانەکات د ەیزورب 

  بەکاربھێنە، ئەگەر نەبوو دەتوانن لەپی دەست یان قۆڵ بەکاربھێنیت. ئەمە بۆ  ڕتکایە دەس ژمینکۆخە و پلە کاتی

 منداڵ و گەنجیش بەهەمان شێوەیە. 

  ەوەدەسڕ بەکار بھێنە و دوای بەکارهێنانی فڕێدەرە سەتڵی خۆڵجار تەنھا یەک 

 .تەوقە و باوەش مەکە بۆ سەالمتی خۆت، ماچی سەرشان مەکە 

 ئاگاداری بەکارهێنانی  دەسکی دەرگا  ، مەبە، بە تایبەت لە ناو پاس چ شێوەیەک دەست بۆ دەم و چاو و لووتبە هێ

 شخەڵکی ترەوە بەکار دەهێنرێت، هەروەها لە ماڵەوە ێک لەبە، چونکە لە الیەن زۆر

 مۆبایل و ئایپاد و هتد... بەردەوام خاوێنی بکەرەوە یان تەعکیمیان بکە 

  پەرداخ و کەوچک و چەتاڵی خۆی بەکاربھێنیتباشتر وایە 

  .بە هەموو شێوەیەک خۆت لە قەرەباڵغی بە دوور بگرە 

 

 بکەم؟ چۆن خۆم ھەڵسوکەوت لە گەڵ نیشانەکانی 

 هەر هاواڵتیەک هەستی بە نیشانەی نەخۆشیەکانی، وەکو کۆخەو تا یان تەنگەنەفەسی کرد دەبێت: 

   دکتۆری خەفەرەوە بکات  117 – 116پەیوەندی بە ژمارە تەلەفۆنی 

 ەەندی بە بنکەی تەندرووستیەوە بکلە ڕێگای تەلەفۆنەوە پەیو  

 پەیوەندی بە دکتۆی خێزانیەوە بکات یخۆ  

 ، دواتر دەبێتتووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنای نوێ بووە بکۆلەرەوە، بەوەی کە  ەونبکەرەوە و دواتر لە گەڵ کەسئەمانە ڕو

 کرێت. بۆ دە چارەسەری تا پشکنینی تەوای بۆ بکرێت 

بە چەندین زمانی تر لە ڕێگای ئەم سایتە دەست دەکەوێت  انەلە سەر ئەمزانیاری زیاتر 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html  

تەنھا لەم ەکان باڵو دەکرێتەوە. تکایە  زانیارەیەکان داخەوە چەندین زانیاری هەڵە لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتیلە ئێستادا بە 

  ئەم سایتەی سەرەوە وەبگرن. انایسەرچاو

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html


 

 زانیاری لە سەر پابەندبوونی دەمامک لە ھێسن  .3

ڕێگەی ماسکەوە داپۆشراو بێت، ئەگەر هاوالتیان لە هێسن دەبێت دەم و لوتیان لە  2020. نیسانی 27لە بەرواری 

یان لە کاتی چوونتان بۆ سوپەر مارکیت و بانق و پۆست هتد. ئەمە بۆ  ەگشتیەکانی هاتووچۆ بەکار دەهێننبەڕێزتان هێل

 کە لە سەروو شەش ساڵن.  ،هەموو ئەو کەسانە دەبن

 

 

 پاراستنی دوم و لووت چیە؟ 

پاراستنەیە وەک هێمایەک لە کاتیگۆریەکانی پاراستنی خودە، لە کاتی مەبەست لە پاراستنی دەم و لووت ئەو جۆرە 

دەگوازرێنەوە، لە کاتی بەکارهێنای دەمامک خۆت  و قسەکردن کۆخە و پژمین باڵوبونەوەی ئەو وەردیالنەی لە ڕێگەی

 تکراو بەکاربھێنن. دیاردانە. لە هەمانکاتدا دەتوانن ملپێچ و دەسڕ و دەمامکی دروس مدەپارێزی لە ئەگەری هەر یەک لە

دەمامکی تایبەتمەند و پزیشکی دەبێت لە الیەن کەسانی پزیشکی و نێرس بەکاربھێنرێن، بە تایبەت ئەوانەی بەریکەوتنی 

 ەسانی گومانلێکراو بە ڤایرۆسەکە هەیە. ڕاستەوخۆیان لە گەڵ ک

 

 خۆبەدوورگرتن ھێشتنەوەی مەسافە ھەر بەگرنگی دەمێنێتەوە 

 ڕووپۆشکردنی دەم و لووت هەر وەک خۆی دەمێنێتەوە.  ەسافەم ەیوەشتنێه بەریەکەوتن یاساکانی 

 ئیستیسنا ... جیاکاری 

یاساکانی ڕووپۆشکردنی دەم و لووت شمولی مندااڵنی خوار تەمەن شەش ساڵ یان ئەو کەسانەی بە هۆکاری تەندروستی 

 ناتوانن ڕووپۆشی دەم و لووت لە ڕێگەی دەمامکەوە ناکات. 

 سزای پارە

ئەو هاواڵتیانەی پابەندی ڕێیمایەکانی ڕووپۆشی دەم لووتیان ناکەن لە ڕێگەی دەمامکەوە لە دوای جارێک ئاگادارکردنەوە لە 

 یۆرۆ سزا دەدرێت.  50ئەگەری دووبارکردنەوە بە بڕی 



 

 زانیاری لە سەر ھێشتنەوەی مەسافە.  .4

بێت، کە بەیەکەوە لە مالێکدا دەژین یان لە  ەڵ ئەندامانانی ئەو خێزانمانەوە لە شوێنی گشتی ڕێگەپێدراو دەبێت تەنھا لە گە

هەردووکتان  یکەس، کە بەیەکەوە ناژین. لە ئەگەری ڕووبەڕووبونەوە لە گەڵ کەسانی نەناسراو دەبێت نێوانیەک گەڵ 

یەم نابێت وە ێوان بکرێت نیو بێت. لە شوێنە گشتیەکان دەبێت ڕەچاوی دووری ن مەترو م یەک 1،5بەالیەنی کەمەوە 

 ان یان سەیران کردن بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە. ئاهەنگ گێر پشتگوێ بخرێت. ڕێنمایە 

 ئەم ڕێنمایانە کەسانە ناگرێتەوە

 ئەو کەسانەی لە بواری هاتووچۆی گشتی کاردەکەن 

 نەکاندا. هاوکاری و هاوڕییاتی ئەو کەسانەی پێویستیان بە کۆمەک هاوکاری هەیە لە هەموو تەمە 

 یران، بە تایبەت تاقیکردنەوە وەزیفیە حکومیەکان.ئەوانەی تاقیکردنەوەی هەیان بە مەستی وەرگ 

  خوێن بەخشین 

  ئەو کەسانەی بەیەکەوە ئەژین، بەهۆکاری ئیش کاری بازار و یان خەمخۆری بە مەبستی گرنگ، بەوەی ئەم

 کارانە تەنھا بەم شێوەیە ئەنجام دەدرێت. 

 دگا و دادگایکردنگەکانی داپەراو 

  .هەروەها ڕێگەپێدانی تایبەت بۆ بەرپرسانی لە کاتی تەعزیەوە ناشتنی جەنازە 

 

 

 زانیاری بۆ ئەوانەی لە سەفەردەگڕێنەوە و سەفەر دەکەن .5

  بن؟ ئاگاداری چی دەگەرێتەوە بە تایبەت   لە سەفەر ئەوانەی  دەبێت لە سەفەرگەڕانەوە  و سەفەرکردن: 

بە هیچ شێوەیک لە ڕێگەی ئەوانەی لە سەفەر دەگرێنەوە و سەفەر دەکەن باڵو نەبیتەوە، لە بەرواری  ئەم ڤایرۆسە بۆ ئەوەی

ئەوانەی لە سەفەر  ڕێنمایەکان بۆ ڕۆژ کەرەنتین دەکرێن.  14بۆ ماوەی ئەوانەی لە سەفەر دەگڕنەوە  2020نیسانی  10

شوێنی نیشتەجێبوونیان الی گڕێنەوە دەبێت بێ هیچ دواکەوتنێک گەڕاونەوە بەم جۆرەن، بەوەی ئەوانەی لە دەرەوە دە

کاربەدەستانی تەندروستی تۆمار بکەن و زانیاری تەوایان پێ بدات لە سەر گەڕانەوەکەی. جگە لەوەش دەبێت ئەوان لە 

خ و بنکەی دەبێت ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە سەنتەری ڕۆبێرت کۆ COVID-19کاتی دەرکەوتنی هەر نیشانەک لە نیشانەکانی 

بۆ کەسانی دیاریکراو ئەو گروپانەی کاریان هەیە حالەتی جیاکرای )ئیستیسنا( هەیە. بە تاییبەت ئەو تەندروستی ئەم شوێنەوە بکات. 

کەسانەی، کە پێداویستیەکانی خەڵک دابین دەکەن، یان ئەوانەی هاتووچۆ بە کارمەندانی تەندروستی دەکەن یان لە بواری فریاگوزاری 

کاردەکەن، بۆ نمونە پۆلیس. هەروەها ئەو ئەوانە ناگرێتەوە کە ترانزێت بۆ ماوەیەکی کەم لە هێسن هەروەها لە دەرەو دەمێنەوە. خیرا 

 زی کارەدکەن بە ڕێگەپێدانێکی تایبەت کەرەنتین ناکرێن. رهەرەها ئەوانە بە شیوازی وە



 

   سنێھ ەل یەعزەخودا و ت یکانەرزەف یکردنێجەبێج رەس ەل یاریناز .6

 

پابەندبوون بە ڕاگرتنی دووری و پاک و خاوێنی دەکرێت پرۆسەکانی ئاینی و فەرزەکانی خودا ئاسایی بکرێتەوە. هەروەها 

بە یەکەوە ئەنجام  و بەجێھینانی فەرزەکانی خودا ئەگەر لە چوارچێوەی یاسیەکان نەبیت، مرۆڤەکان دەتوانن ئەرکە ئاینیەکان

ی ئایار جارێکی تر ئەرکە ئاینیەکان بە جێھێنانی فەرزەکانی خودا ئاسایی دەبێتەوە بە  ٤وای بە یەکەوە کۆببنەوە. لە دو بدەن 

 مەرجێک ئەگەر: 

یەک مەترو نیو لە یەکتریەوە بێت، ئەو کەسانەی  ١،٥نمایەکانی خۆدوور گرتن بە الیەنی کەمەوە پابەندبوون بە ڕێ

 ناگرێتەوە، کە بەیەکەوە دەژین. 

 کەرەسەکان، وەکو سندوقی کۆکردنەوە نابێت بەکاربھێنرێت دواتر بدرێت بە الیەنێکی تر. 

 

هەروەها کۆبونەوەو بۆ تەعزیە و بەخاکسپاردن ڕێگەپێدراوە، بە مەرجێک پابەندی هەموو ئەم ڕێنمایانە بن، کە 

 لەسەروە ئاماژەی پێدراوە. 

 

 

  سنێھ ەبوون و مردن ل کیدا ەیسۆپر یکات ەل زانێخ و ھاوڕێیەتی یھاوکار رەس ەل یاریزان .7

 

ر هەندێک دۆخی تایبەتا جیاکاری )ئستیسنا( دەبێت بۆ کەسانی زۆ. ئازار وە لە 28بەرواری و لە  لە شەممەوە 

نزیک لەخێزان بە مەبەستی سەردانیکردن. شوێنە گشتیەکان وەکو نەخۆشخانە یان دەکتۆرەکان دەتوانن هەندێک 

 ڕێکاری کۆمەالیەتی دابنێن بە مەبەستی کەسە نزیکەکانی خێزان لە کاتی پرۆسەی منداڵ لە دایک بوون مردن. 

 

 اکات و دەچنە دەروەی ئەم جیاکاری )ئستیسنا( یە. ئەو کەسانەی کێشەی تەنگەنەفەسیان هەیە ئەم ڕێپدانە شمولیان ن

 

 ئەمەش زیاتر پەیوەندی بەو ڕێنمایانە وە هەیە بە مەبستی ڕووبەرووبونەوەی ڤایرۆسی کرۆنا. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   سنێھ ەمنداالن ل چاودێری  رەس ەل یاریزان .8

 

خۆشبەختانە توانرا لە هێسن باڵبوونەوەی ڤایرۆسی کرۆنا هێواش بکرێتەوە. لێ ئامانج ئەوەیە بەردەوام بین، 

هەموو مرۆڤەکان بە تایبەت بەسااڵچووەکان لەم نەخۆشیە بە باشترین شێوە بپارێزین. لەبەر ئەم هۆکارە دەبێت 

ئامانجە دەبێت پابەندی ڕێنمایەکاین بین، ئەویش باڵبوونەوی ئەم پەتایە ڕێگری لێ بکرێت. بۆ ئەوەی بگەین بەم 

کەم کردنەوەی پەیوەندیەکان کۆمەالیەتیەکانە بەریکەوتنە لە گەڵ یەکتری. هەموو ئەم سنورانە بۆ ئەوەیە 

بە  2020. ئایار ی 10پەیوەندیان بەم مەبدەئەوە هەیە. لە بەر ئەوەی هەموو دایەنگەو شوێنی چاودێری مندااڵن تا 

ێنێتەوە. تەنھا چاودێری مندااڵن بۆ ئەو کەسانەی، کە هیچ دەرفتێکیان نیە بەردەوام دەبێت، بەپیی داخراوی دەم

 ڕێنمایەکان. ئەگین ئەم خۆپاراستن و ڕێنمایانە کاریگەریان نامێنێ و دۆخەکە بەشێوەیەکی تر دەبێت. 

 

 داڵەکەم ناتوانێت بچێتەوە باخچە؟تا کەی من

 .ئایار10جارێ تا  

 دەتوانێ ڕۆژانە لە الیەن یەکێکی ترەوە چاودێری بکرێت.منداڵەکەم  

ر، ئەم ڕێنمایەنە بە هەمان شێوە شموڵی چاودێری مندااڵن دەکات. دایک و باوکان بەرپرسیاریەتی ئەوە لە نەخێ 

 و داینگە.  ڕۆژانە  ئەستۆ دەگرن، بەوەی منداڵەکانیان نابێت بچنە شوێنی چاودیری

 

 هەیە ؟هیچ جیاکاریەک )ئیستیسنا( 

بەڵی، لە دۆخی زۆر پێویست چاودێری منداڵ هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە وەزیفەکەیان ئەوە دەخوازێت، هیچ دەرفەتێکی 

دێری بکرێن، ئەو کەس و چاو تربسپێرن و لە الیەن الیەنێکی   اڵەکانیان بە شوێنێکی ترتریان نیە جگە لەوەی دەبێت مند

 گروپانەش ئەوانەی خوارەوەن

  تەواوی بنکەکانی پۆلیس یسن و لە خزمەتگوزاری تەواودان لە گەڵئەوانەی پۆل .1

 کارمەندانی ئاگر کوژێنەوە و لە گەڵ خۆبەشەکان  .2

 کارمەندانی سەر بە بنکە تەندروستیەکان  .3

 دادوەر و دواکاری گشتی پارێزەرانی دادگا  .4

 کارمەندانی دادگا  .5

 ریە لە ناکاوەکانکارمەندانی خزمتگوزا .6

 ارەبا و خزمەتگوزاریە هەمیشیەکانهاوکارانی تەکنیکی ک .7

 هاوکارانی فریاگوزاریەکانی دۆخە لەناکاوەکان .8

خزمەتگوزاریەکانی بنەکە تەندروستیەکان و نەخۆشخانەکان خانەی بەساالچوان و فریاگوزاری  کارمەندانی بەشی .9

 خێرا )ئیسعاف( .

 نۆرینگەکان و خانەکان بە تایبەت: ەشی خزمەتگوزاریکارمەندانی لە ب .10

 خزمەگوزارەیکانی بەساالچوان -

 هاوکارانی بەساالچوان -

 یاریدەدەرانی بێھۆشکاری  -

 دکتۆر -

 ئەوانی تعقیم و پاک خاوێنی ڕادەگرن -

 بنکە تەندروستیەکانی چاودێری منداآلن  -

 مامان  -



 نێرس  -

 یاریدەدەری پزیشک -

 یاریدەدەری تاقیگە پزیشکیەکان تەکنیشینەکان -

 ئەشیعەو رادیۆلۆجی یتاقیگە -

 پزیشکیەکان  یاریدەدەری تەکنیکیە -

 فریاگوزاری سەرەتایی -

 یاریدەری نەشتەرگەریە لە ناکاوەکان -

 یاریدەدەری نەخۆش -

 دکتۆری دەرونی  -

 یاریدەری نۆرینگە پزیشکیەکان -

 لە یاساکانی فریاگوزاری خێرا 1§یاریدەدەری فریاگوازاری خێرا بە پێی پەرەگرافی  -

 پزیشکی ددان  -

 تەکنیشنی ددان  -

 پسپۆرانی بواری دەرونی و چاودیری دەرونی  -

 چاودێرانی دەرونی گەنجان و مندااڵن  -

 شارەزایان لە بواری چاودێری منداڵ  .11

.11 a   ئەوانە مرافقی چاودیری منداڵ نین لە ڕۆژدا  45§کارمەندانی مرافقی ئەو نەخۆشانەی لە نەخۆشخانەن بە پی 

11 b ەواو لە چاودێری کردنی دەروونی  کۆمەاڵیەتی، امۆژگاری لە دەوامی تئەو کەسانەی هەڵدەستن بە خزمەتگوازای ئ

ئەمە جگە لەوەی لە چاودێری کردنی بارودۆخی لە ناکاو وە لە ڕێگەی تەلەفۆن. هەروەها کارمەندانی چاودێری کردنی 

 ن پەنای بۆ دەبەن.زیان پیگەیشتوان لە رێگەی توندوتیژی خێزانی و توندوتیژی سێکسی ئەمە جگە لە ئەو شوێنانی خانما

11 .c   .ئەو کەسانەی، لە بواری ئامۆژگاری منداڵ لە باربردن بە پێێ یاساکانی ڕێگەپیدراو کاردەکەن 

11 .d  .کارمەندانی خزمەتگوزاری کۆمەاڵتی گشتی وە چاودێری منداڵ و گەنج 

بۆ  ,SGB II, SGB III, SGB XIIئەو کەسانەی راستەوخۆ بەشدارن لە پیدانی پارە بە پێی یاساکانی   .12

 کاروباری دواکارەکانی پەناهەندیی 

رمەندانی بوارەکانی ژێرخانی ئابووری زیندوو بە بەڵگەنامەکانی چاالکیەکانی ئەو کارمەندانی لە بواری کا .13

 خۆراک ، بەرهەمھێنانی بەرهەمەکشتوکاڵیەکان، وە هەروەها لە بواری دروستکردنی خۆراک و گەیاندنی. 

فڕێدانی خۆڵ و خاشاک، لە ڕێگەی ڕێگەپدانی تایبت، بەوەی ئەم کارە دەبیت ئەنجام بدرێت بۆ کارمەندانی بواری  .14

 پاراستنی ژینگە هیشتنەوەی شوێنە گشتیەکان بە پاک و خاوێنی. 

شەکەی لە الیەن ئەو دنی پیکارمەندانی بوارەکانی ڕاگەیاندن، ڕۆژنامەو ڕادیۆ و تەلەفزیۆن لە ڕێگەی سەڵمان .15

 ەکات، بەوەی کە دەبێت  لە شوێنی کارەکەی بمێنێتەوە ،شوێنەی کاری لێد

 سەرباز و کارمەندانی هێزەکانی سوپای ئەڵمانیا بۆ دابینکردنی ئاسایش پێویستیەکی هەنوکەییە.  .16

بەڕیوبەری قوتابخانەکان و موشریفەکان، ئەوانەی ڕاستەوخۆ بەشدارن لە ڕێکخستنی جێبەجێکردنی دەرسەکان  .17

 بخانەکان. کارە پێویستیەکانی قوتا

وە هەر بەتەنھاش دەبێت خەمخۆری بەخێو دەکەن  یک منداڵزیاتر لە و بە تەنھا  هەیە ئەو کەسانەی وەزیفەیان .18

 منداڵەکان بێت. 

بە  کە کاری تێدا دەکەن سەنتەرانەی ڕێگایان پیدراوە،بکەن، لەو  چاودێریکە منداڵەکانیان  ئەو شارزایانەش ڕێگا پێدروان،

قەدەغەی چاودێری منداڵ ئەو مندااڵنە ناگرێتەوە لە سەنتەری . مەرجێک هەموو ڕێکارەکانی خۆپارستن ئەنجام بدەن

لە ڕێگای بڕیاری بەرپرسانی یەکەی ئیدارەی گەنجان بۆ دڵنیایی خۆشی منداڵ پیویست چاودیری یان خەمخۆری منداڵ 

 ودێری بکرێن. دەکات، ئەم مندااڵنە دەبێت لە سەنتەری  چاودێری چا



 

م کەسانەی لە سەرەوە ناویان هاتوە بکات. لە ئەگەری بوونی هەر ڕێگەپیدانی ئە ئەم سەنتەرە دەتوانێت داوایەک بۆ 

 گومانیک بەرپرسان بڕیاری لە سەر دەدەن. 

 

   ئاگاداری 

 ماڵ بەیەکەوە بژین.ئەم جیاکاریە) ئیستسنایە( کاری پێ ناکرێت، ئەگەر منداڵەکەت یان کەسانی خێزان لە هەمان 

 ئەگەر نیشانەکانی نەخۆشیەکەت هەبێت 

 ڕۆژەکە تێپەر نەبوو لە گەڵ کەسانی تووشبوو بە نەخۆشیەکە ١٤لە توشبوان یان لەو کاتەی لە ئەگەری بەریەکەوتن 

ەڵ کەسانی شمولی  ئەم مندااڵنە ناکات، کە باوانیان بە هۆکاری کارەکەیان لە بواری پزیشکی بەریەکەوتینان دەبێت لە گ

 توشبوو بە نەخۆشیەکە. 

 ووشکانی و فرۆکەو بەحرەوە گەراونەتەوە.ڕێگاکانی بە2020ی نیسان  10ئەو کەسانەی لە دەرەوەی ئەڵمانیا لە دوای 

وەک شوێنی ریسک دەسنیشان   2020  نیسانی  10شوێنەی ماویتەوە، ئەوەی لە الیەن سەنتەری ڕۆبێرت کۆخ پێش  ولە

 وە کاتی گەرانەوەکەت لە هەمان کاتدا بووە   -SARS-CoV-2کراوە بە ڤایرۆسی 

 ، کە وەک شوێنی ڕیسک دەستنیشان کراوە. ۆژەی گەرابیتەوەڕ ١٤لە کاتی ئەم 

دەبەن بۆ چاودێری رۆژەی گەڕاویتەوە. ئەو دایک و باوکانەی منداڵەکانیان  ١٤ئەمە جێبەجێ دەکرێت لە ماوەی ئەم  

  ا ئەم جیاکاریان شمولیان ناکات، بە پێچەوای ڕێنمایەکان مامەڵە دەکەن. رۆژانەی یان داینگە، لە کاتێکد

 

 


