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 تا ئاگادارکردنەوەی نوێ   ٢٠٢١/ ٦/ ٢١ڕێکاری نوێ سەبارەت بە دۆخی کۆڕۆنا لە شاری کێیم لە ڕێکەوتی 
 

م ناوچەی نۆڕبۆتنی سوئێد لە دۆخێیک خراپ دایە، کە هەڕەشەیەیک جن ی رسنجه بۆ 
ا
دۆخی ئێپیدێیم له ناوچەدا بەرەو هێوریی چووە، بەڵ

 تەشەنەی ڤایرۆیس کڕۆنا و خرابوویی دۆخی ناوچەی ئێمە.  
 ڕيکاری تازەی هەیە بۆ دانیشتووایی ئەم ناوچەیە. شارەوایی کێیم بۆ پاراستنی گیایی هاوشاریان و کەم بوونەی ئەو ئێپیدێمیە، پيشنیار و 

 

او و سەرئاوەڵەکاندا   بەکۆمەڵ لە شوينە سەرداپۆشر
ی

 وەرزش و چاالکیەکات

 ئەولەیی    چاالکیە وەرزشیەکان  .ئازادە هەموو کەسبۆ  لە یاریگه گشتیەکاندا  • چاالکیەکایی بەکۆمەڵ  
دەی   هاوتەریب بن دەگەڵ ڕێکارەکایی

 رەکایی فێدێڕاسیۆنەکایی وەرزیسی کە لە الیەن وەزارەیی چاند و پەورەدە و شارەوانیەکایی ناوچەوە دەرکرواون. تەندرووستنی و ڕێکا

ی مەلە ب•   ی
ی  حەوز یان ئەستێ 

ڕ    ١٥تا    ١٢و هەروەتر    ٨:٣٠تا    ٧ەیایی ڕۆژایی حەوتە لە کاتژمێ   ئێواراندا لە کاتژمێی
  ٢٠:٣٠تا    ١٧:٣٠یە و لە شیفنی

و   بەشدارایی مەلەوانگه سنووردارە  ڕادەی  ی مشتەریان دەکات. 
یەیی  چاوەڕی 

ا
مەلەوانگەدا دەی   مەودای کۆمەڵ لە هەموو شوێنيیک  هەروەتر 

ی لە کۆڕۆنا لەبەر چاو بگرترێ. بپارێزرێ و ڕێکارەکایی پار   استی
 

 یانەکاتی تایبەت به گەنجانو کتێبخانه، مووزە 

م،  
ا
وو بەردەوامن. بەڵ ی ی

. تەوەدەمێنێ   سنووردار ژووری کتێب خوێندنەوە جارێ  ڕادەی بەشدارایی  • کتێبخانه، مووزەی هوونەر و مووزەی مێ 

و   ڕيکار  دەگەڵ  دەی    ب تەواوی چاالکیەکان  هاوتەریب  تەندرووستیەکان  ڕيکارە  و  ناوچەیی   
و شێوەی   نڕاسپاردەکایی یەیی 

ا
مەودای کۆمەڵ و 

 درووسنی قۆزەکردن لەبەر چاو بگرترێ. هەروەتر داوا دەکەین که لە دەمامک کەڵک وەربگرن. 

دا بکەن. کەڵک وەرگرتن له ماسک و  • یانەکایی تایبەت به گەنجان کراوە دەبن و دەی   به ڕادەی نیوەی جارایی پێشوو خەڵک بەشداری تێ
یەیی گرینگه. 

ا
 ڕاگرتنی مەودای کۆمەڵ

  

چووان و نەخۆشان بکردرێ. 
ی

 بەساڵ
ی

 دەکرێ سەرداتی شوێنە پارێزراوەکاتی وەکوو ماڵ
 

 
ا
بەساڵ یی 

ا
ماڵ سەردایی  دەکرێ  تەندرووسنی  و  ئەولەیی   

ڕيکارەکایی و  یەیی 
ا
مەودای کۆمەڵ لەبەرچاوگرتنی  به  ژێر  چ•  تری  بەشەکایی  و  ووان 

 چاوەدێری بکردرێ. 

. هاوکات تەنیا دوو کەس دەت  ژێر چاوەدێری دای  
لەکراو دەگەڵ کارمەندایی بەشەکایی

ا
وانن  • چاوپێکەوتنەکان دەی   بەپن ی بەرنامەی لەپێشدا گەڵ

یەیی و ڕا
ا
 سەردان دەی   دەمامک ل  بدرێ و مەودای کۆمەڵ

ێ.  ژەکایی تەندرووستنی سەردایی نزیکایی خۆیان بکەن. کایی  لەبەرچاو بگێی
 

 ڕێکار و ڕاسپاردەکاتی تر: 
 

یەتیەکان بپارێ
ا
، خۆ ببوێرن. لە هەر دۆخێک دا که ناتوانن مەودا کۆمەڵ ی زن،  • لە بەشداری کردن لەو کۆبوونەوانەدا کە گرینگ و  زەرووری نتی

ی ڕەچاو   گرن. بلە دەمامک کەڵك وەربگرن. بێهداشنی دەست و شێوەی کۆختی

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

 

 موونە هەڵگرتنەوە. ن • کایی  هەست کردن به نیشانەکایی کۆڕۆنا، زوو بڕۆن بۆ تێست و 
 

ی نەخۆیسی 
 کارگروویی   ئەو سنووردانان و ڕاسپاردانە لەسەر بنەمای دۆخی نوی 

کۆڕۆنا، ڕاژەکایی دەرکراو لە الیەن شارەوایی ناوچە و ڕاسپاردەکایی
ته

ا
 . گشتگریی ناوچەی باکووری ڕۆژاوای وڵ

 دەکرێت. ئەو ڕێکارانە تا ڕاگەیاندنێیک نوێ بەردەوام دەمێننەوە و کاریان یی  

 


