دەتوانیت بە چەندین ڕێگا مەترسیی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆڤید 19-کەم بکەیتەوە
دەستەکانت بشۆ (بۆ  20چرکە) یان پاکژکەری دەست بەکاربهێنە کاتێک دەچیتە ناو بیناکان یان لێیان دێیتە دەرەوە ،یان کاتێک دەچیتە
ناو ئۆتۆمبێل و لێی دێیتە دەرەوە ،بە درێژایی ڕۆژ چەندین جار ئەمە دووبارە بکەرەوە.
مەودای سەالمەت بپارێزە لە خەڵکی دیکە ،باشترە  2مەتر بێت.لە ئۆتۆمبێلدا ،هەوڵ بدە تا دەکرێت دوور لەوانی دیکە دابنیشت و
پەنجەرەکان بکەیتەوە و ڕووتان لە یەک نەبێت.
زوو زوو ڕووە ڕەقەکان بسڕە ،لە ناو ماڵ و لە ئۆتۆمبێلدا چونکە ڤایرۆسەکە دەتوانێت تا  72کاتژمێر لەسەر هەندێک ڕووی ڕەق
بژی.
دەمامك واتا ماسك بپۆشە لە ناوچە داخراوەکان (بۆ نموونە .لە ئۆتۆمبێل/شوێنی کار/دوکان/شەمەندەەر)
بەرکەوتنی خۆت لەگەڵ کەسانی تر کەم بکەرەوە کاتێک دەتوانرێت و هەوڵ بدە هەمان گروپ خەڵک ببینیت.هەوڵ بدە ژمارەی ئەو
کەسانە کە بەرکەوتنت لەگەڵیان دەبێت تابتوانرێت کەم بن.تەنها لەگەڵ دوو خانەوادە کۆببەرەوە و ئەگەر لە دەرەوە لەگەڵ خەڵکی
خانەوادەی دیکە کۆدەبیتەوە ،مەهێڵە ژمارەی کەسەکان لە یەک کاتدا لە شەش کەس زیاتر بن.ئەگەر بە تەنها دەژیت' ،خانەوادە' بۆ تۆ
واتە هاوڕێ نزیکەکان و خێزانەکەت.
هاوبەشی پێکردنی ئۆتۆمبێل لەماوەی پەتای ڤایرۆسی کۆڤید19-

دەبێت هەوڵ بدەیت لە یەک ئۆتۆمبێلدا سەرنەکەویت لەگەڵ کەسانی دەرەوەی خانەوادەکەت یان ئەو کەسانەی
پەیوەندی کەمی کۆمەاڵیەتیت لەگەڵیان هەیە.
ئەگەر ناچار بوویت ،دەبێت:
• هەموو جارێک لەگەڵ هەمان خەڵک سوار بە
• لە یەک کاتدا با کۆمەڵێک کەسی کەم پێکەوە بن
• پەنجەرەکان بکەنەوە بۆ هەواگۆڕکێ
• کاتێك سوار دەبن لە تەنیشت یەکترەوە بن ،نەک ڕوو بکەنە یەک ،ئەمەیش کاتێک ڕكخستنی کوشنەکان ڕێگە بەمە بدات
• ڕووتان لەیەک وەربگێڕن
• ڕەچاوی ڕێکخستنی کوشنەکان بکەن بۆ ئەوەی مەودای نێوان کەسەکان لە ئۆتۆمبێلەکەدا زیاتر ببیت
• لە نێوان گەشتەکاندا ئۆتۆمبێلەکەت پاک بکەرەوە بە بەکارهێنانی بەرهەمی پاککردنەوەی ستاندارد  -دڵنیابەرەوە دەسکی
دەرگاکان و ئەو ناوچانە پاک دەکەیتەوە کە خەڵک دەستیان لێ دەدات
• داوا لە شۆفێر و سەرنشینەکان بکە داپۆشەری دەموچاو بەکاربهێنن

وەزارەتی گواستنەوە ڕێبەریی دیاریکراوی دەرکردوە سەبارەت بە بەکارهێنانی ئۆتۆمبێلە کەسییەکان.تکایە ڕێنمایی لەسەر ئۆتۆمبێلی
تایبەت و ئۆتۆمبێلەکانی دیکە ببینە بۆ زانیاریی زیاتر لەسەر بەکارهێنانی ئۆتۆمبێل لەگەڵ خەڵکی دیکە و گەشتکردن لەگەڵ ئەو
کەسانەی لە دەرەوەی خانەوادەی خۆتن.
بۆ زانیاریی زیاتر پەیوەندی بکە بە تەندروستیی ژینگەیی ،ئەنجومەنی سانت هێلنس  St Helensلە ڕێگەی
environmentalhealth@sthelens.gov.uk

نیشانە و پشکنینەکانی ڤایرۆسی کۆڤید19-
ئەگەر تووشی هەر کام لەم نیشانانە بوویت لەخوارەوە باسکراون ،خۆت و خانەوادەکەت دەبێت دەستبەجێ خۆتان جیا بکەنەوە.
ئەگەر نیشانەک انیشت سووک بوون دەبێت پشکنین بکەیت ،یان دەتوانیت پشکنین بکەیت ئەگەر بەرکەوتەت لەگەڵ کەسێک هەبێت
کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووبێت .بۆ حیجزکردنی پشکنین لە ڕێگەی ئۆنالین سەردانی  www.nhs.uk/coronavirusبکە
یان ئەگەر ئینتەرنێتت نیە پەیوەندی بکە بە ژمارە .119

پشکنین و نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆڤید19-
هیچ لەم نیشانانەت هەیە؟

نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆڤید19-
(ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ)

تا ( )feverکۆکەی نوێ ( ) new coughهەناسەسواریی نوێ (… )new shortenلەدەستدانی تام و بۆن ()loss of tase..

دەستبەجێ لەگەڵ خێزانەکەت خۆتان جیابکەنەوە و

پشکنینێک حیجز بکەن:
بە ئۆنالین لە ڕێگەی www.nhs.uk/coronavirus
یان بە تەلەفۆنکردن بۆ ژمارە  119ئەگەر دەستت بە ئینتەرنێت ناگات

پەیوەندی ناوخۆیی لە سانت هێلنس St Helens
بۆ هاوکاری و ئامۆژگاریی زیاتر تەلەفۆن بکە بۆ 01744 676767:یان ئیمەیڵ بنێرە بۆ contactcares@sthelens.gov.uk
و داوای تیمی پشکنین و سۆراخکردنی سانت هێلنس  St Helensبکە

