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   20.4.2020 – kurdi (sorani) 

   Asiakasohje: Tietoa ramadanin vietosta 

   koronavirustilanteen aikana 

    

    

    

 

ی ڕەمەزان لەکاتی مانگسەربردنی نەفەری کامپی پەنابەران: زانیاری سەبارەت بە

 کۆرۆنادابارودۆخی 

. پێویستە لەسەرت لەم ساڵەدا لە   لەم کاتەدا لە فینلەندا خۆ ئامادە دەکرێت بۆ  پەتای ڤایرۆیس کۆرۆنا بەشێوەیەیک فراوانتر
 

  مانگ

 ڕەمەزانیشدا بارودۆخی ڤایرۆیس کۆرۆنا لەبەر چاو بگریت.  

ی و پژمین  یەتیەکان لەم کاتەدا    کۆنتاکتەتووش دەبێت. کەمکردنەوەی   ەوەڤایرۆیس کۆرۆنا بە ڕێگای دەست لێکەوتن و کۆخی 
ا
کۆمەڵ

وبوونەوەی پەتاکە لە فینلەندا و لە کامپی  
ا
ی پێکەوە بڵ شتێگ گرینگە تەنانەت ئەگەر پێویستیش بێت. بەو شێوەیە دەتوانی 

 پەنابەراندا هێواش بکەینەوە.  

وبوونەوەی 
ا
 کۆرۆنا.  ڤایرۆیس  هەموو کەسێك دەتوانێت ئەو شتانە بکات کە دەبنە مایەی ڕێگری لە بڵ

  دووری ڕابگرە ی ترانی ڕەمەزانیشدا لەگەڵ خەڵکمانگلە 

جەماعەت، ئاهەنگ،  و کۆبوونەوەکان )بۆ نموونە؛ نوێژی  جەماعەتەکانخۆت بەدوور بگرە لە شوێنە گشتیەکان و   •
 دیداری برادەران، هاتوچۆ گشتیەکان(. 

 کەسانی تر مەکە.  •
ا

بەتایبەتیش خۆت لە میوانیکردنی کەسە بەتەمەنەکان و ئەوانەی کە نەخۆشپ   سەردانی ماڵ
 سەرەکییان هەیە بەدوور بگرە.  

 کەس مەکە بێت بۆ ماڵت.  •
 

 ئەگەر لە دەرەوەی کامپی پەنابەراندا دەژیت، بانگ

 ڕێگاکانی  لە هیچ حاڵەتێکدا میواندارنی کەیس تر مەکە ئەگەر تەنانەت بەشێوەیەیک سووکیش نیشانەی هەوکردنی  •
  ، ی ی لە تا، قورگ ئێشە، کۆخی  هەناسەدانت هەبوو. نیشانەکانی هەوکردنی ڕێگاکانی هەناسەدان بۆ نموونە بریتی 

تەنگەنەفەیس و ئازاری ماسولکەکان. لەو کاتەدا خۆت لە هەموو جۆرە کۆنتاکتێگ نزیك لەگەڵ کەسانی تر بەدوور بگرە.  
. ئەگەر لە دەرەوەی کامپەکەدا  بکەرەوە  مەندانی کامپی پەنابەران ئاگادار یەکسەر کار  ، ئەگەر نیشانەی نەخۆشیت هەبوو 

 دەژیت بە تەلەفۆن ئاگاداریەکە بدە. 

وکردن ڕێگای تر بدۆزەوە. تەوقە مەکە و باوەش بەکەسدا مەکە.  •
ا
 بۆ سڵ

ستە. لەو کەسە   کەم یەك مەتر لە کەسانی ترەوە بوەلە دووری  لە کامپی پەنابەران و لە دەرەوەی کامپەکەشدا النی  •
 دووربکەوە کە دەکۆخێت یان دەپژمێت.  

 تا دەکرێت شوێنە گشتیەکانی کامپەکە کەمتر بەکارب  هێنە، ئەگەر لە کامپەکەدا دەژیت.   •

پاکوخاوێنی تەندروستیانە باشترین ڕێگایە بۆ ڕێگریکردن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و  

  ڕەمەزانیشدا  مانگیڤایرۆسەکانی تر لە 

چرکە بشۆ. دەستەکانت بەبایسی    ٢٠زوو زوو دەستت بە وریاییەوە بشۆ بە ئاو و سابوون. دەستەکانت النی کەم بۆ ماوەی   •
 وشك بکەرەوە.  

 خاوێنکەرەوەی دەست بەکارب  هێنە.  شلەی توانیت دەستەکانت بشۆیت، ا ئەگەر ن •

 جلەکەی بەرت بخەرە بەر  کاتێك کە دەکۆخیت یان دەپژمیت دەمت داپۆشە. بۆ نموونە دە  •
ا

سسڕ بەکارب  هێنە یانیش قۆڵ
ی بە ڕووی ناو لەپت مەکە. هەمیشە دەسسڕەکە فڕێدە زبڵەوە.   ی و پژمی   دەمت. کۆخی 

 و لووت یان دەمت مەدە ئەگەر تازە دەستەکانت نەشۆریبێت.  دەست لە چاوەکانت  •

 خواردندا بایەخ بدە بە پاوکوخوێنپ  تەندروستیانەی باش.   لە کانر دروستکردنی خواردەمەنی و نان •

 ئەگەر لە کامپی پەنابەراندا دەژیت، ژوورەکەی خۆت و شوێنە گشتیەکانی کامپەکە لە الیەن خۆتەوە بە پایک ڕابگرە.   •

 ئەگەر لە دەرەوەی کامپی پەنابەراندا دەژیت، ماڵەکەت بە پایک ڕابگرە.   •

 ا بۆ سەر کارەکانی کامپی پەنابەران کاریگەرییەکانی بارودۆخی کۆڕۆن

 سەردانیکردنی خەڵکانی دەرەیک هاتاکو کاتێگ دیاری نەکراو قەدەغەیە.   •

 لە شوێنەکانی کامپی پەنابەراندا گردبوونەوەی گشپر ڕێك ناخرێت.   •
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 ی چیت لێ دەکەیناتک

  نپابەند ب  تکا دەکەینو ئارایم دەکەین.   گرتن و دان بەخۆدا   هاوکاریەیک باش تکای لە هەموو نەفەرەکانی کامپی پەنابەران  •
  و کەسانی تر.  انبەو ڕێنماییانەی کە لەالیەن کارمەندانی کامپەکە و دوکتۆرەوە دەدرێن لە پێناو سەالمەنر خۆت

  زانیاری زیاترت لە کوێ دەست دەکەوێت

وکراوەیەیک داڕشتو  •
ا
 وە بۆ نەفەرەکانی کامپی پەنابەران بەناوی: فەرمانگەی کۆچ سەبارەت بە ڤایرۆیس کۆڕۆنا بڵ

وکراوەکە بە چەندین زمانی جیاجیا دەست  
ا
''زانیاری سەبارەت بە ڤایرۆیس کۆڕۆنا بۆ نەفەرەکانی کامپی پەنابەران''. بڵ

وکراوەکە لە کامپەکەتدا وەربگریت.  
ا
 دەکەوێت. دەتوانیت بڵ

 انی کامپەکە وەربگریت. لە کانر پێویستدا دەتوانیت زانیارنی زیاتر لە کارمەند •

• Yle.fi   .ودەکاتەوە
ا
 بەچەندین زمانی جیاجیا سەبارەت بە ڤایرۆیس کۆڕۆنا هەواڵ بڵ

• THL.fi ی و  بارودۆخی فینلەندا دەکات.   لە باس  جیاجیا ڕێنمانی هەیە بۆ نموونە سەبارەت بە کۆخی 
لە ماڵپەڕەکەدا بە زمانی

 دەستشۆرین.  

 ڕەمەزان بۆ نموونە لە ماڵپەڕی ئینتەرنێپر ڕابیتەی ئیسالیم فینلەندا وەربگریت:   •
 

دەتوانیت ڕێنمانی بەسەربردنی مانگ
rabita.fi 

http://www.rabita.fi/

