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کۆرۆنا ڤایرۆس ( :)COVID19مانەوە بە سەالمەتی لە ماڵەوە لە شوێنێک کە هۆکارەکان هاوبەش بن
ئێمە ئەم نامەیەمان بۆ ئێوە نوسیوە بۆ هۆشیارکردنەوەتان سەبارەت بە ڕێنمایی گرنگی ئێستای حکومەتی شانشینی یەکگرتوو سەبارەت
بە کۆرۆنا ڤایرۆس .ئەوە دەکرێت لەسەر ئەم ماڵپەڕە ببینرێتەوە:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/877678/coronavirus-leaflet.pdf
بەکارهێنانی شوێنی هاوبەش ئەگەر لەگەڵ کەسانی دیکە بژیت کە بەشێک نەبن لە خێزانەکەت
هەتا دەتوانیت ئەو کاتە کە لە شوێنە هاوبەشەکان بەسەری دەبەیت کەم بکەرەوە بۆ نزمترین ئاست وەک چێشتخانە ،حەمام و شوێنەکانی
دانیشتن و با شوێنە هاوبەشەکان بەباشی هەواگۆڕکێ بکەن.
هەوڵ بدە کە  2مەتر ( 3هەنگاو) دوور بیت لەو کەسانەی کە لەگەڵیان دەژیت .ئەگەر دەتوانیت ،ئاودەستێکی جیاواز لەوانی دیکە
بەکار بهێنە .ئەوە دڵنیا بکە کە تۆ خاولی جیاواز لەوانی دیکە بەکار دەهێنیت ،هەم بۆ وشککردنەوەی خۆت دوای خۆشتن و بۆ
مەبەستی پاکوخاوێنی دەستەکانیشت .خاولی خۆت لە ژوورەکەی خۆتدا هەڵبگرە.
ئەگەر ئاودەست و حەمام لەگەڵ کەسانی دیکە بە هاوبەشی بەکار دەهێنیت ،زۆر گرنگە کە هەموو جارێک دوای بەکارهێنانیان
بەڕێکوپێکی پاکیان بکەیتەوە (بۆ نمونە سڕینەوەی ئەو شوێنانەی کە لەشی تۆیان بەرکەوتووە بە تایتاو یان سابووناو).
ئەگەر چێشتخانەیەک لەگەڵ کەسانی دیکە بە هاوبەشی بەکار دەهێنیت ،لەو کاتەدا بەکاری مەهێنە کە کەسانی دیکەی لێیە .ئەگەر
دەگونجێت ژەمە خۆراکەکانت ببەرەوە بۆ ژوورەکەی خۆت بۆ ئەوەی بیانخۆیت .ئەگەر قاپشۆرت هەیە ،ئەوە بەکار بهێنە بۆ پاککردنەوە
و وشککردنەوەی قاپ و قاچاخ و کەوچک و پێویستییەکانت .ئەگەر ئەوە ناگونجێت ،لەرێگەی بەبەکارهێنانی ئەو زاهی قاپشتنەوە
بیانشۆ کە بەشێوەیەکی ئاسایی بەکاری دەهێنیت لەگەڵ ئاوی شلەتێن و بەجوانی وشکیان بکەرەوە ،لەبیرت بێت کە خاولییەکی
چێشتخانەی جیاواز لەوەی ئەوانی تر بەکار بهێنە و یەکسەر لەوێ الیانبەرە .هیچ شتێک لەوێ بەجێ مەهێڵە بۆئەوەی وشک ببێتەوە.
ئێمە لەوە تێدەگەین کە بۆ هەندێک کەس کارێکی سەخت دەبێت کە لە ماڵەوە خۆیان لە کەسانی دیکە جیا بکەنەوە .تۆ دەبێت ئەوپەڕی
هەوڵت بدەیت بۆ پەیڕەوکردنی ئەم ڕێنوێنییە و هەموو ئەوانەی کە لە ماڵەکەدا لەگەڵ تۆ دەژین دەبێت:
 بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام دەستەکانیان بە سابوون و ئاو بشۆن
 خۆت دوورەپەرێز بگرە لەوەی کە دەستت بەر دەموچاویان بکەوێت
 ئەو شوێنانەی کە زۆرجار دەستیان بەر دەکەوێت پاک بکەرەوە.
ئەگەر تۆ کار بۆ شوێنێک دەکەیت و ناتوانیت کار بکەیت بەهۆی کۆرۆنا ڤایرۆسەوە ،تکایە ئاماژە بە ڕێنوێنییەکانی بەشی کارو
خانەنشینی بکە بۆئەوەی بزانیت چ پشتگیرییەک بۆ تۆ بەردەستە.
سوپاس بۆ هاوکاریت لەم کاتە سەختەدا و تکایە چاودێری ماڵپەڕی ئەنجومەنی شارەوانی بکە بۆ ڕێنمایی نوێ:
https://www.doncaster.gov.uk/services/health-wellbeing/coronavirus-covid-19
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