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 ٢٠٢١/ ٦/ ٦ – ٢٠٢١/ ٥/ ٢٤ڕێکاری نوێ سەبارەت بە دۆخی کۆڕۆنا لە شاری کێیم بۆ ڕێکەوتی 
 

 
 شگرتن لە تەشەنەی کۆڕۆنا و پاراستنی شاروومەندان، درێژه به ئەریک سنووردانان و ڕاسپاردهکانی دهدا. ێ شاری کێیم بۆ پ

 

او و سەرئاوەڵەکانداوەرزش و چاالکیەکاتی بەکۆمەڵ لە شوينە   سەرداپۆشر
 

ن و گەنجانی ژێر  
ا
ن و    ٢٠• چاالکیەکانی بەکۆمەڵ بۆ مناڵ

ا
ساڵ لە شوینە وهرزشیەکانی ناو هۆڵ دا ئازاده، لە چاالکیە وهرزشیەکانی مناڵ

ێ دایک  ن بەشداری بکەن. ئەو ڕيکاره بۆ ڕاهێنەران و بەرپرسانی تیمە الوان دا، نان 
ا
 وهرزشیەکان نیه. وباکان یان گەورهساڵ

 

بۆ کەسانی ژێر   تەنیا  پیشەییەکان داخراو ز ساڵە و بۆ کەسانی سەرووی ئەو تەمەنە و بۆ وهر   ٢٠• هەنووکه هۆڵە وهرزشیەکان  شکاره 
 دهمێنێتەوه. 

 

ێ  •   ئەو چاالکیانه دهن  ئازاده.  یانە و شوێنە سەراوهڵەکان دا  لە  ن 
ا
بۆ گەورهساڵ ڵ ڕێکارهکانی  هاوتەریب بن دهگەچاالکیەکانی وهرزشی 

 و پەورهده و شارهوانیەکانی ناوچەوه دهرکرواون. ڕێکارهکانی فێدێڕاسیۆنەکانی وهرزشی کە لە الیەن وهزارهنی چاند و  تەندرووستن    ئەولەن  
 

ێ  . لەو ڕاهێنان و  ن• لە وهرزشە پیشەییەکاندا، ڕاهێنان و کێبەركێکانی ناو ساڵۆنە وهرزشیەکان ئازاد ێ و دهن  ێ تواشاچی هەن  کێبەرکێیانەدا نان 
 وردی ئەولەن  و ئیمەنی کۆڕۆنا ڕهچاو بگرترێ

 . نڕێکارهکانی
 

ی مەلە بۆ کەسانی سەرووی  •    
.    ٦٥حەوز یان ئەستێێ ێ ێ تەمەنی خۆی لە خوانچەی بڵیت فرۆشی دا بسەڵمێنی ساڵ ئازاده، کە مشتەری دهن 

شوێنيیک   هەموو  لە  بگرترێ.  هەروهتر  چاو  لەبەر  لە کۆڕۆنا  ی  پاراستی ڕێکارهکانی  و  بپارێزرێ  یەنی 
ا
مەودای کۆمەڵ ێ  دهن  مەلەوانگەدا 
 . ێ او بۆ ڕاده تەمەنەکانی تر داخراو دهمێنی  مەلەوانگەی سەرداپۆشی

 

 یانەکاتی تایبەت به گەنجان و کتێبخانه، مووزە 
 

م 
ا
وو بەردهوامن. بەڵ ی  

. تەواوی چاالکیەکان • کتێبخانه، مووزهی هوونەر و مووزهی مێێ ێ ، ژووری کتێب خوێندنەوه جارێ داخراو دهمێنی
 ناوچەن  و ڕيکاره تەندرووستیەکان هاوتەریب ب

ێ دهگەڵ ڕيکار و ڕاسپاردهکانی یەنی و شێوهی درووسنی قۆزهکردن    ن دهن 
ا
و مەودای کۆمەڵ

 لەبەر چاو بگرترێ. هەروهتر داوا دهکەین که لە دهمامک کەڵک وهربگرن. 

ێ به ڕادهی نیوهی جارانی پێشوو خەڵک بەشداری تێدا بکەن. کەڵک وهرگرتن له ماسک • یانەکانی   تایبەت به گەنجان کراوه دهبن و دهن 
یەنی گرینگه. 

ا
 و ڕاگرتنی مەودای کۆمەڵ

 

: ٦به پێ ی بڕیاری بەڕێوەبەراتی شارەواتی ناوچه، ئەو سنووردار کردنە تا ڕێکەوتی   ی ژانویە درێژەیان دەت  
 

ێ لەسەر بنەمای ڕێکار و ڕاسپاردهکانی شآرهوانی ناوچەی الپلەند ب• تەواوی ک  ( LAAVI / 750/2021. )نۆبوونەوهکان دهن 

و  ڕووداو  تەواوی  ڕۆژاوا(  )باکووری  پۆهیا  لەنیس  نەخۆشخانەی  نی 
ا
دهسەڵ ژێر  ناوچەکانی  له  الپلەند،  ڤاری  شارهوانی  فرمانگەی 

اوهکان دا، که پێی لە کۆبوونەوهکانی گشتن  لە شوێنە    قەدهغە کردووه.   ەنکەس بەشداریان تيدا بک  ١٠سەراوهڵە و سەرداپۆشی
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ێ ڕێکارهکانی دهرکراو لە الیەن وهزارهنی  ١٠پێشهاتەو و کۆبوونەوهکانی گشتن  که زیاتر له ده ) ێ به پن  ( کەس بەشداریان تێدا دهکەن، دهن 
 . ێ  تەندرووستیەوه ن 

کاری و وهزارهنی  
 چاند و فێێ

چووان و نەخۆشان بکردرێ. دە
ی
 بەساڵ

ی
 کرێ سەرداتی شوێنە پارێزراوەکاتی وەکوو ماڵ

 

 
ا
نی بەساڵ

ا
 ئەولەن  و تەندرووسنی دهکرێ سەردانی ماڵ

یەنی و ڕيکارهکانی
ا
ووان و بەشەکانی تری ژێر  چ• به لەبەرچاوگرتنی مەودای کۆمەڵ

 چاوهدێری بکردرێ.  

ێ بەپنێ  بەرنامەی لەپێ  . هاوکات تەنیا دوو کەس  • چاوپێکەوتنەکان دهن  ێ  ژێر چاوهدێری دان 
لەکراو دهگەڵ کارمەندانی بەشەکانی

ا
شدا گەڵ

یەنی و ڕاژهکانی تەندرووستن  
ا
ێ دهمامک لێ بدرێ و مەودای کۆمەڵ  سەردان دهن 

لەبەرچاو   دهتوانن سەردانی نزیکانی خۆیان بکەن. کانی
ێ.   بگێ 

 

 ڕێکار و ڕاسپاردەکاتی تر: 
 

یەتیەکان   • لە بەشداری کردن لەو 
ا
، خۆ ببوێرن. لە هەر دۆخێک دا که ناتوانن مەودا کۆمەڵ ی کۆبوونەوانەدا کە گرینگ و  زهرووری نت 

ی ڕهچاو    گرن.  ببپارێزن، لە دهمامک کەڵك وهربگرن. بێهداشنی دهست و شێوهی کۆخت 

نی سوئێد خۆ ببوێرن. سەفەر بۆ ئەو شوێنانە مەکەن کە دۆچی ئێپیدێیم الواز و نالەباریان هەیە، بۆ 
ا
 نموونه لە سەفەر بۆ وڵ

 

ێ هەست کردن به نیشانەکانی کۆڕۆنا، زوو بڕۆن بۆ تێست و   موونە هەڵگرتنەوه. ن• کانی
 

ڕاسپاردهکانی   و  ناوچە  لە الیەن شارهوانی  دهرکراو  ڕاژهکانی  نەخۆشی کۆڕۆنا،    
نونێ بنەمای دۆچی  لەسەر  ڕاسپاردانە  و  ئەو سنووردانان 

ته. 
ا
 کارگروونی گشتگرن  ناوچەی باکووری ڕۆژاوای وڵ

 


