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ﺑاڵﭬﯚﮐﯽ  ۲۰۲۰/۱۱/١٨ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ
ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﻧﻮێ ﻟﻪ ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﺧﺰﻣەﺗەﮐﺎﻧﺪا ،ﺑﻪ ﻫﯚی دۆﺧﯽ ﻧﻮێﯽ ﺋێﭙﯿﺪێﻤﯽ ﮐﯚڕۆﻧﺎوە
ﻟە ڕێﮑەوﺗﯽ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۹ﺗﺎ ۲۰۲۰/۱۲/۲
دۆﺧﯽ ﺗەﺷەﻧە ﮐﺮدﻧﯽ ﺋێﭙﺪێﻤﯽ ﻟە ﻗەراﻏەی ڕۆژاوای ﻻﭘﻠەﻧﺪ ،ﻫەﻧﻮوﮐە ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﺑەرەو ﺑەرزﺑﻮوﻧەوە دەڕوا .دەﮔەڵ ﺋەوش ،ﺧێﺮاﯾﯽ ﺗەﺷەﻧەﮐﺮدن ﻫەﻧﺪێ
ﮐەم ﺑﯚﺗەوە و ﻟە ﭼەن ڕۆژی ڕاﺑﺮدوودا ڕادەی ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮۆدەﺑﻮو ﻫەﻧﺪێ ﮐەم ﺑﯚﺗەوە .ﻟە ڕۆژاﻧﯽ ڕاﺑﺮدوودا ،ڕادەی ﮔﯿﺮۆﺑﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﮐێﻤﯽ ﻟە ﭼﺎو ﺗﯚڕﻧﯿﯚ
ﻫەﻧﺪێ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻮوە و ﺋەوە ﻧﯿﺸﺎن دەدا ﮐە دۆﺧﯽ ﺋەو ﺷﺎرە ﺑەرەو ﺑﺎﺷﱰ ﺑﻮون ڕۆﯾﺸﺘﻮوە .ﻫەرﭼەن ﮐە ﺑەدواداﭼﻮوﻧﯽ زﻧﺠﯿﺮەی ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﭘەﺗﺎﮔﺮﺗﻮو ﺳەرﮐەوﺗﻮو
ﺑﻮوە ،ﺑەاڵم ﻫێﺴﺘﺎش ﺳەرﭼﺎوەی ﻫەﻣﻮو ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐﺎمنﺎن ﺑﯚ ڕوون ﻧﯿە.
ﺗەﺷەﻧﯽ ﭬﺎﯾﺮوس ﻟﻪ ﮐێﻤﯽ زﯾﺎدی ﮐﺮدووە و ﮔەﯾﺸﺘﻮۆﺗە  ٦٤ﮐەس ﻟە ﻫەر  ١٠٠٠٠٠ﮐەﺳﺪا .زﻧﺠﯿﺮەی ﺳەرەﮐﯽ ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐﺎن ﻧﺎﴎاوﻧەﺗەوە و ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮۆدەﺑﻮو
ﻗەرەﻧﺘﯿﻨە ﮐﺮاون .ﺑاڵو ﺑﻮوﻧەوەی ﭘەﺗﺎ ﻟە ﺗﯚڕﻧﯿﯚ ﮔەﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ڕادەی  ٢٠٤ﮐەس ﻟە ﻫەر  ١٠٠٠٠٠ﮐەﺳﺪا ،و ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە  ٦٠٠ﮐەس ﻗەرەﻧﺘﯿﻨە ﮐﺮاون .ﻟە
ﺗەواوی ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪ ،ﺋەو ڕادەﯾە ﮔەﯾﺸﺘﯚﺗە  ۵۰ﮐەس ﻟە ﻫەر  ١٠٠٠٠٠ﮐەﺳﺪا.
ﻟە ﺑﺎﺑەت ﮐێﻤﯿەوە ،دۆﺧەﮐە ﺧﺮاﭘﱰ ﺑﻮوە .ﭬﺎﯾﺮوﺳەﮐە ﻟە ﮐﯚﻣەڵﮕەدا ﻟە ﮔەڕ داﯾە و ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻫﯚﮔﺮی ﺑەو ﭬﺎﯾﺮوﺳە ﺑە ڕووﻧﯽ ﺑەرەو ﮔەﺷە ﮐﺮدﻧە .ﻫەر ﺑەو
ﻫﯚﯾەﺷەوە زۆر ﮔﺮﯾﻨﮕﻪ ﮐە ﺷﺎروﻣەﻧﺪان ﭘڕۆﺗﯚﮐﯚڵ و ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت ﺑە ﺗەواوی ڕەﭼﺎو ﺑﮕﺮن ،و ﺑﻪ ڕێڕەویﮐﺮدن ﻟە ڕێﮑﺎرە ﭘێﺸﻨﯿﺎرﮐﺮاوەﮐﺎن ،ﺧﯚﯾﺎن و
ﻫﺎوﮐﺎران و ﻫﺎوﺷﺎرﯾﺎن ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەو ﺑەاڵﯾە ﺑﭙﺎرێﺰن.
ڕێﮑﺎر و ﭘێﺸﻨﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎردەﺳﺘەی ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﻟەﻣەڕ ﻧەﺧﯚﺷﯿە ﮔﺸﱰەﮐﺎن ﮐە ﻟە ڕێﮑەوﺗﯽ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۸ﺑاڵو ﮐﺮاوﻧەﺗەوە ،ﻫەروا ﺑەردەواﻣﻦ و ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯽ
ﺳﻨﻮوردارﮐﺮدﻧەوە ،ﺟﺎرێ ﻟە ﺟێﮕەی ﺧﯚﯾﺎن دا دەﻣێﻨﻨەوە .دۆﺧﯽ ﺗەﺷەﻧە و ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﺋێﭙﯿﺪێﻤﯽ ﻟە ﻧﺎوﭼەدا ﻫێﺸﺘﺎ ﻫێﻮر ﻧەﺑﯚﺗەوە ﺗﺎﮐﻮو ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﺑە
ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺋەو ڕێﮑﺎراﻧە وەﻻ ﺑﻨێﯿﻦ .ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت ﻫەروا درێﮋەﯾﺎن ﻫەﯾە و ﭘێﺸﻨﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﯚ ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەﮐﺎن دەﮔﯚڕدرێ ﺑﯚ  ١٠ﮐەﺳﺎن.
ﮐﯚی ﺑڕﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺮووﭘﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯽ دۆﺧﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺷﺎری ﮐێﻤﯽ ،ﮐە ﻟە ڕێﮑەوﺗﯽ ١٣ی ﻧﻮاﻣﱪ ﺑﯚ ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮاﺑﻮون ،ﺑﯚ ﻣﺎوەی دوو
ﺣەوﺗەی ﺗﺮﯾﺶ درێﮋ دەﺑﻨەوە ،ﮐە ﺋەو ڕێﮑﺎراﻧە ﻟە  ١٠ﺧﺎڵﯽ ﺟﯿﺎوازدا ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮاون و ﻟە ڕێﮑەوﺗﯽ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۹ﺗﺎ  ۲۰۲۰/۱۲/۲دەﺑێ ﺑە ﺗەواوی ﺟێﺒەﺟێ
ﺑﮑﺮێﻦ.
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ڕێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎ:
دۆﺧﯽ ﭬﺎﯾﺮوﺳﯽ ﮐﯚڕۆﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼەی ﻣێﺮی-ﻻﭘﯽ ﻫێﺴﺘﺎش ﺟﯿﺪدﯾە و ﺑﻪ ﭘێﯽ ڕێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎردەﺳﺘەی ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﻟەﻣەر ﻧەﺧﯚﺷﯿە ﮔﺸﺘﮕﺮەﮐﺎﻧەەو ،ﻫەﻣﻮو ڕێﮑﺎر
و ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮاوی ﭘﺎراﺳنت ﺑﯚ ﺧەڵﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪ درێﮋەی ﻫەﯾە و دەﺑێ ﺟێﺒەﺟێ ﺑﮑﺮێﻦ .ﮐە ﻫﯿﻮادارﯾﻦ ﺑﻪ ﺟێﺒەﺟێ ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو ڕێﮑﺎر و ﮐﺮدەوە
ﺳﻨﻮورﭘﺎرێﺰﯾﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺸﺘﮕﺮﯾﯽ ﭘەﺗﺎ ﻟەو ﻧﺎوﭼەﯾە ﺑﻪ ﮐەﻣﱰﯾﻦ ڕادەی ﺧﯚی ﺑﮕەﯾەﻧﯿﻦ.
ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﻧﻮێ ﻟﻪ ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﺧﺰﻣەﺗەﮐﺎﻧﺪا ،ﻟە ڕێﮑەوﺗﯽ  ۲۰۲۰/۱۱/۵ﺗﺎ ۲۰۲۰/۱۱/۲۰
 .۱ﻟﻪ ﮐﺎﺗێﺪا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زەﻣﺎﻧەﺗێﮏ ﺑﯚ ڕەﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣەودای ﺋەوﻟەﻫﯽ و ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ ﻧﯿﻪ ،ﺳﻮور و ﭘێﺪاﮔﺮﯾﻦ ﺑﯚ ﺋەوەی ﮐﻪ ﻟە دەﻣﺎﻣﮑﯽ ڕووﻣەت ﮐەڵﮏ وەرﺑﮕﺮن.
 .٢ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﻬەوێ دەﮔەڵ ﮐەﺳﻮﮐﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﻣﺎڵﯽ ﺑەﺳﺎاڵﭼﻮان و ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﺗﺮ ﮐﻪ ﻟە ژێﺮ ﭼﺎوەدێﺮی ﺳاڵﻣەﺗﯿﺪان ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨﯿﺎن ﻫەﺑێ ،دەﺗﻮاﻧﻦ
ﺑﻪ ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤەﻧﯽ ﺳاڵﻣەﺗﯿﯽ و ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪ ﮐەﻟﮑﻮﭘەﻟەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت ﻟﻪ ﺷﻮێﻨﯽ ﺳەرﺋﺎوەڵەدا دەﮔەڵ ﮐەﺳەﮐﺎﻧﯿﺎن ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨﯿﺎن
ﻫەﺑێ .ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎن دەﺑێ ﺑە ﺷێﻮەی ﻧﯚرەﯾﯽ ﺑێ ،و ﺑەر ﻟە ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻦ دەﺑێ دەﮔەڵ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒەراﻧﯽ ﺋەو ﺑەﺷﺎﻧە ڕێﮑەوﺗﻨﯿﺎن ﮐﺮدﺑێ .ﻟە ﻫﺮ ﺣﺎڵﺪا ﺑﻪ ﻻﻧﯽ
زۆرەوە ﺗەﻧﯿﺎ دوو ﮐەس دەﺗﻮاﻧﻦ ﻫﺎوﮐﺎت ﻟە ﺷﻮێﻨﯽ ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﺑﻦ.
 .٣ﺗەوای ﺷﻮێﻨە ﺳەرداﭘﯚﴍاوەﮐﺎن ﮐﻪ ﺳەر ﺑﻪ ﺷﺎرەواﻧﯿﯽ ﮐێﻤﯿﻦ ،و ﺑﯚ وەرزش و ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧە ﮐەﻟﯿﺎن ﻟێ وەردەﮔﯿﺮێ ،ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺳەرووی  ١٨ﺳﺎڵ
دادەﺧﺮێﻦ ،و ﭼﺎوەڕواﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻮێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﺋەو ﮐﺎرە ﺑﮑەن.
 . .٤ﺋەو ﺑەرﻧﺎﻣﺎﻧەی ﮐﻪ ﺷﺎرەواﻧﯿﯽ ﭘێﺸﱰ ﮔەاڵﻟەی ﺑﯚ دارﺷﺘﺒﻮون ،ﺗﺎ دوو ﺣەوﻓﺘە ﻫەڵﺪەﺳەﭘێﻨﺪرێﻦ و داوا دەﮐەﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑەﺷﺪارﯾﯽ ﻟە ﻫﯿﭻ ﮐﯚڕوﮐﯚﺑﻮوﻧەوەﯾەﮐﯽ
ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻫﺘﺪ دا ﻣەﮐەن ،ﮐﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ دە ﮐەس ﺗێﯿﺪا ﺑەﺷﺪار ﺑﻦ.
 .۵داوا دەﮐەﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑەﺷﺪارﯾﯽ ﻟە ﻫﯿﭻ ﮐﯚڕوﮐﯚﺑﻮوﻧەوەﯾەﮐﯽ ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻫﺘﺪ دا ﻣەﮐەن ،ﮐﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ  ١٠ﮐەس ﺗێﯿﺪا ﺑەﺷﺪار ﺑﻦ ،ﺋەﮔەرﯾﺶ
ﺑەﺷﺪارﯾﺘﺎن ﮐﺮد ،ﺣەمتەن ﻣەودای ﮐﯚﻣەاڵﯾﺘﯽ ڕەﭼﺎوﺑﮕﺮن و ﻟە ﻣﺎﺳﮑﯿﺶ ﮐەڵﮏ وەرﺑﮕﺮن.
 .٦داوا دەﮐەﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷێﻮەﯾەک ﺟەژﻧەﮐﺎﻧﯿﯽ دۆﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾﯽ ﻟە ﺷﻮێﻨﯽ ﺳەرداﭘﯚﴍاودا ﭘێﮏ ﻣەﻫێﻨﻦ ،و ﺑﯚ منﻮوﻧە ﻟە ﻫﺎﺗﻮﭼﯚﮐﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯽ
ﮐﺮﯾﺴﻤەس ﺧﯚ ﺑﺒﻮێﺮن.
 .٧ﺋێﺴﺘﺎ ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﺧﻮارەوە ﺳﻨﻮوردار ﮐﺮاون:
-

ﺧﺰﻣەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯚﻓﯿﺴﯽ ﺷﺎرەواﻧﯿﯽ ﻟەﺳەر ﻣﺸﺘەرﯾﺎن دادﺧﺮێﻦ ،و ﺋەﮔەر ﻣﺸﺘەرﯾەﮐﺎن ﮐﺎری ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻫەﺑێ ،ﺑﯚ ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻦ دەﮔەڵ ﮐﺎرﻣەﻧﺪەﮐﺎن،
دەﺗﻮاﻧﻦ ﭘێﺸﱰ ﮐﺎت ﺑﮕﺮﻧەوە.
ﺧﺰﻣەت و ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەی ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧﻪ دادەﺧﺮێﻦ و ﺋەﮔەر ﭘێﯿﻮﯾﺴﺖ ﺑێ ،دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟە ﻣﺎڵێ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﯾەﮐﺎن ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﻣﺸﺘەرﯾﺎن ﺑﮑەﯾﻦ.
ﭼﻮون ﺑﯚ ﺳﯚﻧﺎ ﻟﻪ ﺷﻮێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﯾﺪا ﺳﻨﻮوردار دەﮐﺮێﻦ.
ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەی ﭼﺎوەدێﺮاﻧﯽ ﺑەﺷﯽ دەرﻣﺎﻧﯿﯽ ﻟﻪ ﺧﺎﻧەی ﺑەﺳﺎاڵﭼﻮاﻧﯽ ﺋﺎﭘﯿﻼدا ﺳﻨﻮوردار دەﮐﺮێﻦ.
ﭘﺸﺘﮕﺮﯾﯽ ﻟﻪ ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾﯽ ﻫەڵﺪەﺳەﭘێﻨﺪرێ.
ﻧﺎوەﻧﺪی ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻟەﯾﭙە ﺗێﻬﺪاس ﺳﻨﻮوردار دەﮐﺮێ.

 .٨ﺑە ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺳەرووی  ٧٠ﺳﺎڵەوە ڕادەﺳﭙێﺮﯾﻦ ﮐﻪ وەﮐﻮو ﻣﺎوەی ﭘێﺸﻮو ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎزەرووری دەﮔەڵ ﮐەﺳﻮﮐﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐەم ﮐەﻧەوە و ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮ ﻟە
ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎﻧﯽ زۆر زەروورﯾﺎن ﺑﮑەﻧەوە.
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 .٩ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺳەرووی  ١٨ﺳﺎڵ ،ﺳﺎﻟﯚﻧە ﺳەرداﭘﯚﴍاوەﮐﺎﻧﯽ وەرزﺷﯿﯽ ﺑﯚ ﻣﺎوەی دوو ﺣەﻓﺘە دادەﺧﺮێﻦ ،ﮐە ﻫﯿﻮادارﯾﻦ ﺷﻮێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﮐﻪ ﺳەر ﺑە ﺷﺎرەواﻧﯿﯽ
ﻧﯿﻦ ،ﺋەو ﮐﺎرە ﺑﮑەن.
ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﺧﻮار  ١٨ﺳﺎڵ ﮐﻪ ﻟە ﺷﻮێﻨە ﺳەرداﭘﯚﴍاوەﮐﺎﻧﺪا ﻟە وەرزش و ﭼﺎﻻﮐﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەدا ﺑەﺷﺪاری دەﮐەن ،دەﺑێ ﺋەو ﺧﺎاڵﻧﻪ ﻟەﺑەرﭼﺎو ﺑﮕﺮن:
-

داوا ﻟﻪ ﺑەﺷﺪارﺑﻮواﻧﯽ ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە دەﮐﺮێ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐەﻟﻮﭘەل و ﺟڵﯽ وەرزﺷﯿەوە ﺑێﻨە ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە و ﺑە ﺗەواوی ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪ ﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻦ ﻟﻪ ژووری
ﺗﺎﯾﺒەت ﺑﻪ ﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻨﺪا ﺑﭙﺎرێﺰن .ﻫەروەﺗﺮ داوا ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧە دەﮐەﯾﻦ ﮐﻪ ﻟەو ﺷﻮێﻨە ﮔﺸﺘﯿﺎﻧەدا ﺧﯚ ﻧەﺷﯚرن.
ﻧﺎﺑێ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ  ١۵ﮐە ﻫﺎوﮐﺎت ﭘێﮑەوە ﻟە ژووری ﺟڵ ﮔﯚڕﯾﻦ دا ﺑﻦ.
ڕادەی ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐﻪ ﻟە دەﺗﻮاﻧﻦ ﻫﺎوﮐﺎت ﻟە ﻫﯚڵە وەرزﺷﯿەﮐﺎﻧﺪا ﺑەﺷﺪاری ﺑﮑەن ﺳﻨﻮوردار ﮐﺮاوە.
ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ڕاﻫێﻨﺎﻧەﮐﺎن ﻫەﻣﻮو دەﺑێ ﻟە ڕێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت ﮐﻪ ﻟە ﻻﯾەن ﻓێﺪێڕاﺳﯿﯚﻧە وەرزﺷﯿەﮐﺎﻧەوە دەردەﮐﺮێ ،ﭘەﯾڕەوی ﺑﮑەن.
ﺋەواﻧەی دەﭼﻨﻪ ﺋەو ﺷﻮێﻨە ﮔﺸﺘﯿﺎﻧﻪ ،ڕێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ وردی ﺑەرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ وەرزﺷﯽ ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە ڕەﭼﺎو ﺑﮕﺮن و ﻫەروەﺗﺮ ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ
ﺳەرداﻧﯽ ﻣﺎڵﭙەڕە وەرزﺷﯿەﮐﺎن ﺑﮑەن.

 .١٠داوا ﻟە ﻫەﻣﻮو ﻻوان و ﮔەورەﺳﺎاڵن دەﮐەﯾﻦ ،ﮐﻪ ﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﭼەﺷﻨە ﭘێﺸﺒڕﮐەﯾەﮐﯽ وەرزﺷﯽ ،ﯾﺎن ﺷﻮێﻨﯽ ﻧەﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺸﺘﯿﯿﺪا ﺑەﺷﺪاری ﻧەﮐەن ،و ﺋەﮔەر ﺑەو
ﻫﯚﯾﺎﻧەوە ﺑە ﺗەﻣﺎی ﺳەﻓەر ﮐﺮدﻧﻦ ،ﺣەمتەن ﺳەﻓەرەﮐەﯾﺎن ﻫەڵﻮەﺷێﻨﻨەوە.
 .١١ﺑﯚ ﻣﺴﯚﮔەرﺑﻮون ﻟﻪ ڕەﭼﺎوﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت و ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣەودا ﻓﯿﺰﯾﮑﯿەﮐﺎن ،ﺷﻮێﻨﻪ ﭼﺎﻧﺪی و ﻓەرﻫەﻧﮕﯿەﮐﺎن )ﺑﯚ منﻮوﻧﻪ ﻣﻮوزە و ﺳﺎڵﯚﻧﯽ ﺗﯿﺎﺗﺮ و
ﮐﯚﻧﺴێﺮت( دادەﺧﺮێﻦ ،و ﮐﺘێﺒﺨﺎﻧەی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺷﺎر ڕادەی ﻫﺎﺗﻮﭼﯚ و ﺋﺎﭘﯚڕەی ﺧەڵﮏ ﺳﻨﻮوردار دەﮐﺎ.
 .١٢ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﺑﺎﻻی  ١٨ﺳﺎڵﯿﺎﻧە و ﻟە ﮐەرەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﻫﺎﺗﻮﭼﯚ ﮐەڵﮏ وەردەﮔﺮن ،داواﯾﺎن ﻟێﺪەﮐەﯾﻦ ﮐﻪ ﺣەمتەن ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ )ﻣﺎﺳﮏ( ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮن.
 .١٣ﻫەر ﺋێﺴﺘﺎ ،ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﭘﯚﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ،ﻧﺎوەﻧﺪی و ﻣﺎم ﻧﺎوەﻧﺪی ﺑە ﺷێﻮەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟە ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەﮐﺎﻧﺪا دەرس دەﺧﻮێﻨﻦ .ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﻓێﺮﮐﺎرﯾەﮐﺎﻧﺪا دەﺑێ
ﺗەواوی ﺋەرک و ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎرێﺰﮔﺎرﯾﯽ ڕەﭼﺎو ﺑﮕﺮﺗﺮێﻦ .ﺑﯚ ﭘﺎراﺳنت ﻟﻪ داﻫﺎﺗﻮودا ،ﻓێﺮﮐﺎرﯾﯽ ﻟە ڕێﮕەی دوورەوە و ﻫەروەﺗﺮ ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕ ﻟە ﺧﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ
ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەدا ،ﻟە ﺑەرﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﮕﯿﺮاﻧەی ّﺋێﻤەدا ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﯽ ﮐﺮاون.
 .١٤ڕۆژاﻧﯽ ﺳێﺸەﻣﻤە و ﭘێﻨﺠﺸەﻣﻤە ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ  ۱۲ﺗﺎ ۳ی ﻧﯿﻮەڕۆﯾە ،ﺑﻪ ﺷێﻮەی ﺑەﻻش )ﺧﯚڕاﯾﯽ( ﮐەﻟﻮﭘەﻟﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻫەﻧﺎﺳﻪ ﻟە ﺑەﺷﯽ ﺋﯿﻨﻔﯚی ﻓﺮﻣﺎﻧﮕەی
ﺧﺰﻣەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ )ﺳﯚﺷﯿﺎل( ﻟە ﻧێﻮان ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﮐەم داﻫﺎﺗﺪا داﺑەش دەﮐﺮێ.
ﻟە ڕۆژاﻧﯽ ﮐﺎرﯾﯽ ﺣەوﺗەدا ،ﺗێﺴﺖ و منﻮوﻧەﻫەڵﮕﺮﺗﻨەوە ﻟەو ﺋﺎدرێﺴە ) (Sairaalakatu 1ﻟﻪ ﻧﺰﯾﮏ ﺗﯚرﯾە .ﺗێﺴﺘەﮐﺎن ڕۆژاﻧﯽ دووﺷەﻣﻤە ت ﻫەﯾﻨﯽ )ﺟﻮﻣﻌە(
ﻟە ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ  ۸ی ﺑەﯾﺎﻧﯿەوە ﺗﺎ  ۲:۳۰دوای ﻧﯿﻮەڕۆﯾەن ،ﮐە ﺑﯚ ﺗێﺴﺖ و ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە دەﺑێ ﭘێﺸﱰ ﮐﺎت ﺑﮕﺮﻧەوە.
ڕۆژاﻧﯽ ﺷەﻣﻤە و ﯾەﮐﺸەﻣﻤە ﺷﺎروﻣەﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺎری ﮐێﻤﯽ ﺑﯚ ﺗێﺴﺖ وەرﮔﺮﺗﻦ دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑە ﮐﺎت ﮔﺮﺗﻨەوەی ﭘێﺸﻮەﺧﺖ ﻟە ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ  ٩ی ﺑەﯾﺎﻧﯿەوە ﺗﺎ  ٣ی دوای
ﻧﯿﻮەڕۆﯾە ،ﺑڕۆﻧە ﺑﻨﮑەی ﺑێﻬﺪاﺷﺖ و ﺗەﻧﺪرووﺳﺘﯽ ﺷﺎری ﺗﯚڕﻧﯿﯚ ،ﻟە ﻧﺰﯾﮏ ﮔەڕەﮐﯽ ڕاﯾﺎاڵ.
ﺑﯚ ﮐﺎت ﮔﺮﺗﻨەوە دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ﺑەﺳﺘەرەی ﺧﻮارەوە ﮐەڵﮏ وەرﺑﮕﺮن ،ﻟە ﻟە ڕۆژاﻧﯽ ڕواڵەﺗﯿﺪا ﻟە ﺷﺎری ﮐێﻤﯽ و ڕۆژاﻧﯽ ﺋﺎﺧﺮی ﺣەوﺗە ﻟە ﺷﺎری ﺗﯚڕﻧﯿﯚﯾە:
https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR0sB1JW_sh7jwtUTeCIEMHZBng_ikNWSs8mraJXBj4d-z442FCYp3jlw9o
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