زانياری دەربارەی کۆرۆنا  -ڤایروس بە زمانێکی سادە
ئەم ڤایروسە نوێیە کە ناوی کۆرۆنایە بەشێوەیەکی زۆر خێرا لە هەموو جیهاندا باڵوبووەوە.
زۆر کەس بەشێوەیەکی ئاسان و سادە تووشی ئەم نەخۆشییە دەبن.
توشبووانی ئەم ڤایرۆسە پاشان بە خێرایی چاک دەبنەوە.
هەندێک کەس بەشێوەیەکی قورس نەخوش دەکەون.
بەتایبەت کەسانی بەسااڵچوو ،یان ئەو کەسانەی نەخۆشی دیکەیان هەیە ،بە سەختی تووشی ئەم
نەخۆشییە دەبن.
ئەگەری ئەوە هەیە توشی هەوکردنی سییەکان ببن.
ئەگەری ئەوە هەیە بەهۆی کۆرۆنا-ڤایرۆس بمرن.
لەبەر ئەم هۆکارانە دەبێت خۆتان بپارێزن:
دەتوانن یارمەتیدەربن،کە توشی کۆرۆنا -ڤایرۆس نەبن.
دەتوانن یارمەتی دەربن،کە کەسانی دەوروبەر تووشی کۆرۆنا-ڤایرۆس نەبن.
لەم لینکەی خوارەوە زانیاری زیاتر دەستدەکەوێت سەبارەت بە کۆرۆنا-ڤایرۆس:
https://www.rki.de/DE/Service/LeichteSprache/LS_Corona_Virus.pdf?__blob=publicationFile

نەخۆشي-کۆرۆنا
ئەم نەخۆشییە الی هەر کەسە و بەجۆرێکی جیاواز دەردەکەوێت.ئەمانەیش دیارترین نیشانی
نەخۆشییەکەن:
* لەدەستدانی هەستی بۆنکردن
* لەدەستدانی هەستی تامکردن
* تا – تا لێهاتن (بەرز بونەوەی پلەی گەرمی لەش)
* کۆکین
* ئازاری قوڕگ (گەروو)
* ئاو بەربوونی لووت
* هەستکردن بە الوازی
* هەناسە تەنگیی (تەنگەنەفەسی)
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لەم لینکەی خوارەوە زانیاری زیاتر سەبارەت بەم نەخوشییە دەستدەکەوێت:
https://www.rki.de/DE/Service/LeichteSprache/LS_Corona_Krankheit.pdf?__blob=publicationFile

کەرەنتینە (گۆشەگیریی – دابڕان لە وانی دیکە).
کەرەنتینە واتای چییە (گۆشەگیریی – دابڕان لە وانی دیکە)
* مانەوە لە ماڵەوە
* نەهاتنی میوان
* تەنها دەرفەتی چوون بۆ بالکۆن ،حەوشەی خۆتان یان باخچەی خۆتان
* نەبردن یان فڕێنەدانی زبڵ (پاشماوە) بۆ تەنەکەی زبڵوخاشاک ئەگەر لە دەرەوەی ماڵەکەت بێت
* بازاڕ نەکردن
* نەڕۆیشتن بۆ سەر کار (دەبێت خاوەن کار ئاگادار بکرێتەوە)
* نەرۆیشتن بۆ قوتابخانە
* نەرۆیشتن لەگەڵ منداڵ بۆ یاریگە و پارکی مندااڵن
* نەرۆیشتن بۆ پیاسەکردن
* ڕێنەکردن لەگەڵ ئاژەڵی ماڵی (سەگ)
کەرەنتینە لەالیەن دەزگای شارەوانی (ئۆردنونگس ئامت)-ەوە چاودێری دەکرێت .ئەو کەسەی پابەندی
رێنمایەکانی کەرەنتینە نەبێت ،ئەگەری هەیە دووچاری سزای یاسایی (بڕە پارەیەکی دیاریکراو)
ببێتەوە.
کێن ئەو کەسانەی کە دەبێت کەرەنتینە بکرێن؟
ئەو کەسەی ئەنجامی پشکنین (تێست) ی کۆرۆنا-ڤایرۆسی پۆزەتیڤ بێت (ئەرێنی) ،واتا تووشبوی
پەتای کۆرۆنا-ڤایرۆسە .ئەم کەسە دەتوانێت کەسانی بەرامبەر تووش بکات (پەتای کۆرۆنا-ڤایرۆس
بگوازێتەوە).
بۆیە فەرمانگەی تەندرووستی بەو کەسە دەڵێت ،کە دەبێت کەرەنتینە ببێت و لە ماڵ بمێنێتەوە (خۆ جیا
کردنەوە  -گۆشەگیرکردن ) .ئەوەمیش ئەوە دەگەیەنێت کە ،کەسەکە ناچارە لە ماڵ بمێنێتەوە
(چوونەدەرەوەی لێ قەدەخە دەکرێت)،وشەیەکی دیکە بۆ کەرەنتینە :خۆ جیا کرنەوە لە کەسانی
دەوروبەر – گۆشەگیربوون.
ئەگەر کەسێک پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ تووشبوویەکی پەتای کۆرۆنا-ڤایروس هەبێت یان هەبووبێت،
ئەوا پێویستە ئەو کەسەیش کەرەنتینە بکرێت .ئەم کەسە بە کەسی پەیوەندیدار ناودەبرێت .بۆ نمونە ئەو
کەسەی لەماڵەوە ،لە یەک ماڵدا ،لەگەڵ کەسی تووشبوو دەژی .فەرمانگەی تەندروستی تەلەفۆن دەکات
بۆ کەسی پەیوەندیدار و پێیڕادەگەیەنێت کە چەند رۆژ کەرەنتینەکردنەکەی درێژە دەکێشێت.
کەرەنتینە ( جیا دابڕان – مانەوە لە ماڵ) چەند کات دەخاێنێت ،ئەگەر ئەنجامی پشکنینی کۆرۆنا-ڤایرۆس
ئەرێنی بێت (پۆزەتیڤ)؟
ئەگەر پشکنین ئەرێنی بوو ،پاش پشکنینەکە ئەوا النیکەم کەرەنتینە لەماڵ  ١٤رۆژ دەخایەنێت .ئەگەر
پاش ئەو ماوەیەی کەرەنتینەیش نیشانەکانی کۆرۆنا-ڤایرۆس بەردەوام بوو ،وەکو (هەاڵمەت "پەسیوی"،
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کۆکین ،تا "بەرزی پلەی گەرمای لەش" و هتد) ،دەبێت ماوەی کەرەنتینە درێژ بکرێتەوە ،هەتاکو دوو
رۆژی بەردەوام پاش ماوەی دیاریکراوی کەرەنتینەکردن نابێت هیچ لە نیشانەکانی کۆرۆنا -ڤایرۆس
هەبن.
بۆ کەسی پەیوەندیدار کەرەنتینەکردن ماوەی چەند رۆژ دەخایەنێت؟
١٤رۆژ پاش دوا پەیوەندیت لەگەڵ کەسی تووشبوو بە پەتای کۆرۆنا-ڤایرۆس ،ئەگەری هەیە کەسی
پەیوەندیدار تووشی پەتای کۆرۆنا-ڤایرۆس ببێت .هەر لەبەر ئەو هۆکارە دەبێت پاش دوا پەیوەندیکردن
لەگەڵ کەسی تووشبوو ،کەسی پەیوەندیدار  ١٤رۆژ کەرەنتینە بکرێت.
چۆن دەبێت هەڵسوکەوت بکرێت لە کاتی لەکەرەنتینەدا ،بۆ ئەوەی هاوژینەکانت ،واتا ئەو کەسانەی
لەگەڵت دەژین تووشی پەتای کۆرۆنا -ڤایرۆس نەبن؟
کەسە نەخۆشەکە دەبێت ئەم رێنمایانە جێبەجێ بکات
* نەمانەوە  -نەخەوتن لەهەمان ژوور لەگەڵ ئەندامانی خێزان (خۆجیاکردنەوە لە کەسانی دیکەی
ماڵەکە)
* بەردەوام گرتنی مەودای زۆرتر لە  ٢مەتر لەگەڵ کەسانی دیکەی ماڵەکە.
* هەموو ئەندامانی خێزان لە ماڵەوە دەبێت دەمامکی پزیشکی هەڵبگرن
* شوشتنی بەردەوام و رێکوپێکی دەستەکان
* هەموو پێکەوە ژوورەکانی وەک گەرماو ،دەستشۆر و چێشتخانە هاوکات بەکار مەهێنن،
دوای بەکارهێنانیش دەبێت پاک بکرێنەوە
* بەکارهێنانی خاولی تایبەت
* گۆڕینی زوو زووی هەوای ژوور
* دەستنەدان لە زبڵوخاشاک و پاشەڕۆی کەسی نەخۆش
* نەهاتنی میوان ،تەنانەت پۆستەکار دەبێت پاکەتی پۆست لە پێش دەرگا دابنێت

کێ یارمەتیت دەدات لە کاتی کەرەنتینەدا؟
کاتێک تۆ پێویستیت بە یارمەتی هەیە لە ژیانی رۆژانەدا:
ناسیاو ،خزم و کەس دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆ نموونە بۆ کڕین و کاری بازاڕ
خۆبەخشەکان دەتوانن هاوکاریت بکەن :دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە شارەوانی ئەو شارەی کە تێیدا
دەژیت بەڵکو دەرفەتێکی وەها پێشکەش بکەن.
کاتێک نەخۆشییەکە خراپتر دەبێت و پێویستیت بە یارمەتی دەبێت:
دەتوانیت پەیوەندی بەم کەسانەوە بکەیت:
 .١دکتۆری خێزان
 .٢خزمەتگوزاریی پەیوەندیکردن بە (کەی ڤی "بيمەی کۆمەڵەی پزیشکان") ،ژمارەی تەلەفۆن:
١١٦ ١١٧
 .٣پزیشکی فریاکەوتن ،ژمارەی تەلەفۆن١١٢ :
ئەگەر منداڵ هەبێت و چاودێری – سەرپەرشتی پێوست بێت:
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دەتوانن تەماشای ماڵپەری وەزارەتی پەروەردەی (نۆرد راین ڤێستفالن) بکەین؛
https://www.schulministerium.nrw.de/
ئەگەر پرسیاری دیکە دەربارەی کەرەنتینە هەبێت:
دەتوانن پەیوەندی بە فەرمانگەی تەندروستییەوە بکەن٠٢٢٧١٨٣١٢٣٤٥ :
کوتان
لەکوێ زانیاری سەبارەت بە پێکوتە دەستدەکەوێت؟
لە ماڵپەری پەیمانگای ڕۆبێرت-کۆخ لەو بارەیەوە زانیاریی بە زمانێکی سادە بەردەستە:
https://www.rki.de/DE/Service/Leichte-Sprache/LS_Corona-Ratgeber_tabgesamt.html;jsessionid=FB752F49F39D2FB5CBB08089231CC333.internet072?nn=134
90888

لە ماڵپەری پەیمانگای ڕۆبێرت-کۆخ لەو بارەیەوە زانیاریی بە کۆمەڵێک زمان هەن ،هەروەها
روونکردنەوەی بابەتەکە بە زمانێکی سادە بەردەستە:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19Vektorimpfstoff-Tab.html

کەی دەتوانم خۆم تۆمار بکەم بۆ پێکوتە؟
فەرمانێکی پێناسەکراوی روون هەیە ،کەی مرۆڤ دەتوانێت پێکوتە وەربگرێت .کاتێک مرۆڤ نۆری
دێت ،دەتوانیت لە رێگەی ئەم وێب سایتەوە:
www.116117.de
یان بەخۆڕایی ناوی خۆی تۆمار بکات یاخود لە رێگای ئەم ژمارە تەلەفۆنەوە٠٨٠٠١١٧١١٧٠١:
لە کوێ مرۆڤ دەتوانێت پێکوتە وەربگرێت؟
لە ڕێگای بنکەی کوتانی ڕاین ـ ئێرفت ـ کرایس ،لەم لینکەی خوارەوە دەدۆزرێتەوە:
https://www.rhein-erft-kreis.de/impfzentrum-rheinerftkreis/artikel/anfahrt-zumimpfzentrum

دەبێت مرۆڤ چی لەگەڵ خۆی ببات بۆ کوتان ؟
* بەڵگەی رەزامەندیی کاتی کوتان
* ناسنامە
* کارتی کوتان ئەگەر بەردەست بێت
* کارتی تەندروستی
* ماسکێکی پزیشکی
* ئەگەر مرۆڤ نەخۆشیی درێژخایەنی هەبێت ،پێویستە بەڵگەیەکی نەخۆشبوون لە پزیشکەکەیەوە
لەگەڵ خۆی بهێنێت
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چی دەبێت ئەگەر مرۆڤ لە کاتی وەرگرتنی پێکوتەدا پێویستی بە وەرگێڕ هەبێت؟
دەتوانن پەیوەندی بکەن بە وەرگێڕی خۆبەخشی تایبەت بە ڕاین ـ ئێرفت ـ کرایس ،ژمارەی پەیوەندی:
02271 83 10232.
https://www.rhein-erft-kreis.de/kommunales-integrationszentrum-kommunalesintegrationszentrum-kommunales-integrationszentrum-2

پشکنينی کۆرۆنا
پشکنینی کۆرۆنا پێشانی دەدات کە ،مرۆڤ کۆرۆنای هەیە.
لە ئێستادا پشکنینی جۆراوجۆر بۆ کۆرۆنا هەیە:
PoC (point-of-Care-Antigen-Test .١
پشکنینی خێرا و پشکنینی سەربەخۆ
PCR (polymerase Chain Reaction) .٢
پشکنینی تاقیگە
PoC (point-of-Care-Antigen-Test
ئەم پشکنینە لە هەندێ شوێنی دیاریکراو دەکرێت:
 لەسەر کار لە ناوەندێکی پشکنین لە الی هەندێ دکتۆری خێزان و هەندێ دەرمانخانەبەالی کەمەوە هەموو کەسێک دەتوانێت هەفتەی جارێک پشکنینێکی خۆڕایی بکات.
ئەگەر پشکنینی خێرای "پ .ئۆ  .سی ".پۆزەتیڤ بوو،
ئەوا ناوەندی پشکنینەکە هەواڵ دەدات بە فەرمانگەی تەندروستی.
مرۆڤ دەبێت بچێتە کەرەنتێنەوە تاکو پشکنینی " پ .سی .ئاڕ"ی بۆ دەکرێت.
ئەگەر پشکنینی " پ .سی .ئاڕ"یش پۆزەتیڤ بوو ،مرۆڤ دەبێت لە کەرەنتينەدا بەردەوام بێت و
بمێنێتەوە.
ئەگەر پشکنینی " پ .سی .ئاڕ" نێگەتیڤ بوو ،مرۆڤ دەتوانێت لە کەرەنتينەدا بێتە دەرێ.
ئێستا پشکنينی کۆرۆنا هەیە کە مرۆڤ سەربەخۆ دەتوانێت بیکات.
ئەگەر پشکنینی کۆرۆنا پۆزەتیڤ بوو،
دەبێت یەکسەر لە ماڵ بمێننەوە.
تەلەفۆن بکەن بۆ دکتۆری ماڵ و فەرمانگەی تەندروستی.
پشکنینی " پ .سی .ئاڕ" پێویستە.
ئەگەر پشکنینی " پ .سی .ئاڕ"یش پۆزەتیڤ بوو ،مرۆڤ دەبێت لە کەرەنتينەدا بەردەوام بێت و
بمێنێتەوە.
ئەگەر پشکنینی " پ .سی .ئاڕ" نێگەتیڤ بوو ،مرۆڤ دەتوانێت لە کەرەنتينەدا بێتە دەرێ.
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لەم لینکەدا زانیاریی زۆرتر دەبینن سەبارەت بە پشکنینی کۆرۆنا و هەروەها لیستی ئەو شوێنانەی کە
مرۆڤ دەتوانێت لە راین ئێرفت کرایس پشکنینی خێرا بکات:
https://www.rhein-erft-kreis.de/coronavirussarscov2/artikel/coronatestangebote-im-rheinerftkreis
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