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   زانیاری بۆ 
ی
کامپی پەنابەران سەبارەت بە هەڵسوکەوتکردن لە بارودۆخی کۆڕۆنادا نەفەرەکان

٢٦/٥/٢٠٢٠ 

ودەبێتەوە
ا
، کاتێك کە ئەو کەسەی نەخۆشیەکەی گرتووە دەکۆخێت یان ڤایرۆیس کۆڕۆنا بە پلەی یەکەم بەڕێگای پریشك بڵ

دەپژمێت. هەروەها دەکرێت بەڕێگای دەستلێکەوتنیشەوە کەسیك بیگرێت، ئەگەر ئەو کەسەی کە نەخۆشیەکەی گرتووە بۆ 

 نموونە کۆخیبێتە سەر دەستی خۆی و ئینجا دەستی بەر کەسێیک تر کەوتبێت. 

تەشەنەکردنی ڤایرۆیس کۆڕۆنا هێواش بکاتەوە یان ڕێگری لێ بکات. لە نێت بە کردەوەی خۆی هەر نەفەرێیک کامتی پەنابەران دەتوا

ژیانی ڕۆژانەدا دەتوانرێت بە ڕاگرتتی پاكوخاوێتی دەستەکان و کەمکردنەوەی کۆنتاکتی نزیك لەگەڵ خەڵکانی تر ڕێگری لە تووشبوون 

هەبوونی نیشانەکانی نەخۆشیەکە خۆ البدەیت لە گەڕان و چوون بۆ بکرێت. لە ڕێگریکردن لە تووشبوون ئەوەش گرینگە کە لەکانی 

جێبەجێکردنی کاروبارەکان. هەروەها لە هەمان کاتدا لە بارودۆخی ڤایرۆیس کۆڕۆنادا گرینگە کە تەندروستی خۆت و تواناکانت 

یان بکەیت.    بپارێزیت و باشتی

 

ی بە  وریای   پاکوخاوێنیەیک باشی دەستەکان و کۆخی 

دەکرێت مەترسیی تووشبوونی خۆت و خەڵکانی تر بە پلەی یەکەم بەوە کەم بکەیتەوە وریای پاکوخاوێنیەیک باشی دەستەکانت و 

 کۆخینت بیت لە کامیی پەنابەران و دەرەوەی کامپەکەش.  

ستەکانت باش چرکە بشۆ. دە ٢٠. دەستەکانت بۆ ماوەی النی کەم بشۆ  بە ئاو و سابوون بایس  بە و  دەستەکانت زوو زوو  •
وشك بکەرەوە. باشتی وایە بەتایبەنی لەو کاتانەدا دەستەکانت بشۆیت کە لە دەرەوە دێیتەوە بۆ ژوورەوە، هەمیشە 

یت یان دەپژمیت. کە دەگەڕێیتەوە بۆ  کامپەکە خدوابەدوای چوونە ئاودەست یان دوای ئەوەی کە فنگ دەکەیت، دەکۆ 
 یەکسەر دەستەکانت بشۆ. 

 ئەگەر نەتوانیت دەستەکانت بشۆیت، شلەی خاوێنکەرەوەی دەست بەکارب  هێنە.  •

 جلەکانی  کاتێك کە •
ی

دەکۆکیت یان دەپژمیت دەمپت داپۆشە. بۆ نموونە دەسسڕی کلینیکس یان بەشی سەرەوەی قۆڵ
 ە و پژمە لەناو لەنی دەستت مەکە. هەمیشە دەسسڕەکە فڕێدە زبڵەوە. خکۆ ڕووی  بەرت بەکارب  هێنە. 

 گەر تازە دەستەکانت نەشۆریبێت دەست لە چاوت و لووتت یان دەمت مەدە. ئە •

 بە دەستی ڕووت دەست لەو شت و شوێنانە مەدە کە زۆر کەس دەستیان لێ دەدەن )دەسکەکان هتد.( •

 ی تەلەفۆنەکەت پاك بکەرەوە. شاشەناوبەناو  •

 ردندا. سەرنج بدەرە پاکوخاوێنیەیک باش لە ئامادەکردنی خواردەمەنی و نانخوا •

 ئەگەر لە کامتی پەنابەراندا دەژێیت، ژوورەکەی خۆت و شوێنە گشتیەکانی کامپەکە لەالیەن خۆتەوە بەپایک ڕابگرە.  •

 ئەگەر لەدەرەوەی کامتی پەنابەراندا دەژێیت، ماڵەکەت بە پایک ڕابگرە.  •

 

 کەم بکەرەوە  کۆنتاکپی نزیك

ی گرینگە کە لە کامتی پەنابەران و لە دەرەوەی کامپەکەشدا   کەم بکەنەوە. بەوە   کۆنتاکتی نزیكبۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشیش نی 

  ڕێگری دەکرێت لە تەشەنەکردنی ڤایرۆیس کۆرۆنا. 

کەسیك ئەگەر  مەتر خۆت بەدوور بگرە لە خەڵیک تر.  ٢-١لە کامتی پەنابەران و دەرەوەی کامپەکەشدا هەمیشە ماوەی  •
  خەرەوە.  یان پژیم خۆنی لێ دووربخی کۆ 

 بە شێوەی ناپێویست مەمێنەوە.  دا ئەگەر لە کامپەکە دەژیت، لە شوێنە گشتیەکانی کامپەکە •

 لە شوێنە گشتیەکانی دەرەوەی کامتی پەنابەرانیشدا بەشێوەی ناپێویست مەمێنەوە.  •

ین کاتە لە بازاڕەکەدا، بۆ نموونە لەو کاتانەدا مەچۆ بۆ شت کڕین کە قەرەباڵخ •  یان لە بازاڕ و مۆڵەکاندا زۆر مەمێنەوە.  تی

 ئەگەر پێویست نەبێت بە هۆیە گشتیەکانی هاتوچۆ مەگەڕێ. ئەگەر دەکرێت بەپتێ  بڕۆ یان بە پاسکیل.  •

چووان و ئەوانەی کە نەخۆشت   •
ا
بەشێوەی ناپێویست سەردانیکردنی کەسانی تر مەکە. بەتایبەتیش سەردانی بەساڵ

، مەهێڵە بەشێوەی ناپێویست میوانت بێت. بۆ رەکییان هەیە مەکە. ئەگەر لەدەرەوەی کامتی پەنابەران دژێیتسە
 نموونە بە تەلەفۆن یان ئینتەرنێت پەیوەندی بکە یانیش ئەو برادەر و خزمەت لە دەرەوە ببینە. 

 تەوقە و باوەش لێدان مەکە. بۆ سەالم کردن ڕێگای تر دابهێنە.  •
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 بدە یئاگادار  ،ەکانت هەیە یان لە نزییك تووشبوویەك بویتەئەگەر نیشان

ی لەمانە:   ڤایرۆیس کۆڕۆنا دەبێتە هۆی هەوکردنی ڕێگای هەناسەدان بەشێوەیەیک کتوپڕ. نیشانەکان بریتی 

 تا •

 قوڕگ ئێشە •

 ەخکۆ  •

مەت •
ا
 هەڵ

  تەنگەنەفەیس •

  ئازاری ماسولکەکان •

 
هاوکات لەگەڵ نەخۆشت  ڤایرۆیس کۆڕۆنا دەوترێت کە هەستی تامکردن و بۆنکردنیش تیك دەچێت، ماندوون بوون و هەڵشێوان و 

بووترێت ئایا هۆکاری هەوکردنی ڕێگای هەناسەدانەکە ڤایرۆیس سكچوونیش دەبێت. ناتوانرێت تەنها لەسەر بنەمای نیشانەکان 

یایەکە. زۆربەی زۆری ئەوانەی کە توویس  ڤایرۆیس کۆڕۆنا بوونە بە سوویک نەخۆش کۆڕۆنایە یان ڤایرۆسێیک ترە یان بەکتی 

دەکەون. حاڵەتە قورسەکانی نەخۆشیەکە و حاڵەتەکانی مردن لەسەرتاسەری جیهاندا تێبیتی کراوە کە بەتایبەنی لەو کەسانەدا بووە 

ندا بوونە و نەخۆشیەیک سەرەکییان هەبووە ٧٠کە لە سەرووی تەمەنی 
ا
، بۆ نموونە نەخۆشت  دڵ یان شەکرە لە ئاستی ساڵ

 سەختدا. 

ئەگەر نەخۆش کەوتیت یان نیشانەکانت بوو، یەکسەر کارمەندانی کامتی پەنابەران ئاگاداربکەرەوە. ئەگەر لەدەرەوەی کامپەکەش  

ر پێویست بکات بچیت بۆ تێستی دەژێیت، بە تەلەفۆن ئاگاداری بدە. کارمەندەکانی کامتی پەنابەران یارمەتیت دەدەن بۆ ئەوەی ئەگە

 ڤایرۆیس کۆڕۆنا. 

کۆنتاکتان هەبووە، بۆ ئەوەش یەکسەر یاگاداری بدە بە کارمەندەکانی ئەگەر دەزانیت لەگەڵ کەسێیک تووشبوو بە ڤایرۆیس کۆڕۆنا  

بەشێوەیەیک کتوپڕ، کامپەکە. ئەگەر لەدەرەوەی کامپەکە دژێیت، لەکانی خراپبوونی نیشانەکانت و تێکچوونی باری تەندروستیت 

 .  ١١٢دەتوانیت لە حاڵەنی تەنگانەدا تەلەفۆن بکەیت بۆ ژمارەی فریاکەوتن 

 

  ئەنجامدانی ئیشەکانتکاتێك کە نیشانەکانت هەبوو مەگەڕێ یان مەڕۆ بۆ 

 ئەگەر نیشانەکانت هەبێت، گرینگە کە بەتەواوی خۆت لە گەڕان و ئەنجامدانی ئیشوکارەکان بەدوور بگریت. 

 ، ئەگەر تەنانەت نیشانەی هەوکردنی ڕێگای هەناسەدانی ئاسانیشت هەبێت، بۆ شوێنە گشتیەکانی کامتی پەنابەرانمەڕۆ  •
 لەو کاتەدا هەموو جۆرە کۆنتاکتێیک نزیك لەگەڵ خەڵکانی تر ڕابگرە. 

ێت، لەو کاتەدا ئەگەر تەنانەت نیشانەی هەوکردنی ڕێگای هەناسەدانی ئاسانیشت هەببۆ میوانی بۆ الی کەیس تر، مەڕۆ  •
 هەموو جۆرە کۆنتاکتێیک نزیك لەگەڵ خەڵکانی تر ڕابگرە. 

مەڕۆ بۆ کار یان قوتابخەنە ، ئەگەر تەنانەت نیشانەی هەوکردنی ڕێگای هەناسەدانی ئاسانیشت هەبێت، لەو کاتەدا  •
 هەموو جۆرە کۆنتاکتێیک نزیك لەگەڵ خەڵکانی تر ڕابگرە. 

امتی پەنابەران، گردبوونەوە گشتیەکان، شوێنە گشتیەکان یان هۆیەکانی گواستنەو مەڕۆ بۆ بۆنە گشتیەکانی دەرەوەی ک •
گشتیەکان، ئەگەر تەنانەت نیشانەی هەوکردنی ڕێگای هەناسەدانی ئاسانیشت هەبێت، لەو کاتەدا هەموو جۆرە 

 کۆنتاکتێیک نزیك لەگەڵ خەڵکانی تر ڕابگرە. 

مەڕۆ بۆ ئەنجامدانی ئیشوکارەکانت لە دەرەوەی کامتی پەنابەران، ئەگەر تەنانەت نیشانەی هەوکردنی ڕێگای هەناسەدانی  •
ئاسانیشت هەبێت. ئەگەر دەزانیت کاتێكت هەیە بۆ چاوپێکەوتتی کاربەدەستێك )بۆ نموونە، چاوپێکەوتتی تایبەت بە 

ێیک تر لە دەرەوەی کامپەکەدا و دڵنیا نیت لەوەی کە ئایا دەتوانیت تاوتوێکردنی داوای پەنابەریەکەت( یان هەر الیەن
بەهۆی باری تەندروستیتەوە بەشداری تیادا بکەیت، پەیوەندی بکە بە کارمەندانی کامپەکەوە. ئەگەر لە دەرەوەی 

 پەکە دەژێیت بە تەلەفۆن پەیوەندی بکە. کام
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  ەگەر پێویستی کردلە کامپی پەنابەران جێبەجێ بکە ئ تلەکاتێکدا ئیشوکار

ئەگەر پێویستی کرد، کاتێك بگرە بۆ الی کارمەندی کامپەکە. ئەگەر بۆ نموونە کێشەی تەندروستت  خۆت یان  •
انەکەت هەبوو، چاکتی وایە پەیوەندی بکەیت بە کارمەندی کامپەکەوە بۆ ئەوەی ئێش و ئازار وگرفتەکان خراپتی نەبن.  ی  

ختێ
 لەکانی پێویستدا بە تەلەفۆن پەیوەندی بکە بە کامپەکەوە.  ئەگەر لە دەرەوەی کامپەکەدا دەژێیت

ئەگەر دەزانیت چاوپێکەوتنت هەیە لە کامپەکەدا و پێش کانی چاوپێکەوتنەکە نیشانەی نەخۆشیت لێ دەرکەوت یان  •
وە. ، یەکسەر کارمەندانی کامپەکە لەو شتە ئاگاداربکەرەەئەگەر زانیت لەگەڵ کەسێیک نەخۆشکەوتوو کۆنتاکتت هەبوو 

 ئەگەر لە دەرەوەی کامپەکەدا دەژێیت بەتەلەفۆن ئاگاداریەکە بدە. 

بەشێوازی دووراودووریش چاوپێکەوتن  توانا کارمەندەکانی کامتی پەنابەران دەتوانن لە کانی پێویستدا و بەگوێرەی   •
 ڕێكبخەن. 

 بێتخۆت  یار ک  ئاگات لە تەندروسپی و توانای

یەتیەکانی خۆت خۆشگوزەرانی و توانای کچاالیک و بەکارهێنانی هەمەالیەنەی 
ا
 .ت دەپارێزێتار توانا جەستەنی و دەروونی و کۆمەڵ

ڕۆژانە بگەڕێ. بڕۆ بۆ پیاسەکردن لە درەوە. ئەوەندەی دەرفەت هەبوو ئەو شوێتی خولیاکردنانەی کە لە هەوای  •
ت بێت النی کەم  داندەرەوە خۆپاراستنت  مەتر دوورنی  ٢-١ماوەی و کراوەن بەکارب  هێنە. کاتێك کە دەچیتە دەرەوە لەبت 

 هەبێت. 

 بەڕێکوپێیک ژەمەکانی خواردنت بخۆ. هەروەها ئاگات لەوەش بێت کە بەپتێ  پێویست شلەمەنی بخۆیتەوە.  •

ڕۆتینە هەمیشەییەکانی ژیانی ڕۆژانە ڕێکوپێیک شەو و ڕۆژی خۆت ڕابگرە.  ڕیتیمهەوڵ بدە بەگوێرەی پێویست بخەویت.  •
ێ   بکە.  جێبەخ 

لە کاتە نائاساییەکانیشدا پەیوەندی بکە بە برادەر و کەسە نزیکەکانتەوە. بۆ پەیوەندیکردن بۆ نموونە تەلەفۆن یان  •
ێ بکەوێت و ئاگاشت  کۆمپیوتەر بەکارب  هێنە. ئەگەر ڕوو بەڕوو چاوت بە کەسێك کەوت، چاکتی وایە لە دەرەوە چاوت نی

 اراستنت هەبێت. مەتر دوورنی خۆپ ٢-١لەوە بێت کە النی کەم ماوەی 

 ئەگەر دەرفەنی ئەوەت هەیە کە کاری مووچەنی بکەیت، داوای کار بکە.  •

 . بەسوودەکتێب بخوێنەوە. خوێندنەوە بۆ تەندروستی  •

ئەگەر لە فینلەندا لە کامتی پەنابەراندا لەگەڵ هاوژینەکەت و/ یان منداڵەکەت دەژیت، لەم بارودۆخەدا هاوکاری/  •
 هاوکاریان بە. 

خولیاکردنانەی کە لە ژوورەوەدان و ئێستا کراوەن )مەلەوانگەکان، هۆڵە وەرزشیەکان، کتێبخانەکان، هۆڵەکانی  ئەو شوێتی  •
ت بێت النی کەم ماوەی ورزیس  لەشجوانی  مەتر دوورنی خۆپاراستنت  ٢-١( بەگوێرەی دەرفەتەکان بەکاریان بهێنە. لەبت 

 هەبێت. 

 هیوادارین کە تۆ چی بکەیت

هیوادارین هەموو نەفەرەکانی کامتی پەنابەران هاوکاریەیک باش بکەن، سەبریان هەبێت و ئارام بن. بارودۆخی کۆڕۆنا  •
ڕەو بکەکە   

لەالیەن بەردەوامە و بۆی هەیە ببێتە مایەی گۆڕانکاری لە کارەکانی کامپەکە. هەمیشە ئەو ڕێنماییانە پتێ
 ەنی خۆنی و خەڵیک تر. لە پێناو سەالم  وە دەدرێنکارمەندەکانی کامپەکە

 

 تلە کوێ زانیاریت دەست دەکەوێ

ێ دەدرێت.  •  کامپەکەوە نی
 لەکانی پێویستدا زانیاری زیاترت لەالیەن کارمەندەکانی

سەبارەت بە گەشتکردنی سەالمەت بە بۆ نەفەرەکانی کامتی پەنابەران داڕشتووە  فەرمانگەی کۆچ نامیلکەیەیک زانیارنی  •
ن بەناونیشانی '' زانیاری بۆ نەفەرەکانی کامتی پەنابەران سەبارەت بە گەشتکردنی سەالمەت هۆیە گشتیەکانی هاتوچۆکرد

هەیە. لە کامپەکەی خۆت ئەو  جیاجیا بە هۆیە گشتیەکانی هاتوچۆ لەبارودۆخی کۆڕۆنادا''. نامیلکەکە بەچەندین زمانی 
ێ دەدرێت.   نامیلکەی زانیاریەت نی

• Yle.fi ودەکاتەوە. بەچەندین زمانی جیاجیا سەبارە
ا

 ت بە ڤایرۆیس کۆڕۆنا هەواڵ بڵ

• THL.fi  جیاجیا ڕێنمانی هەیە بۆ نموونە ڤایرۆیس کۆڕۆنای باس لە بارودۆخی 
فینلەندا دەکات. لە ماڵپەڕەکەدا بە زمانی

ی و دەستشۆرین.   سەبارەت بە کۆخی 
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   26.5.2020 – kurdi-sorani 

Asiakastiedote: Tietoa 

vastaanottokeskuksen asiakkaalle 

koronavirustilanteessa toimimiseen 

 

 ناوخۆنی کە ئێستا کراوەن •
اکانن یڕێکخەری بۆنە و چاالکیە جیاجهەروەها ئەو الیەنانەی کە  ،شوێنەکانی خولیاکردنی
ی و ڕێنماییەکانی پڕێنمانی دەدەن بۆ  ڕەوکردنی سنووردارکردنی ژمارەی کەسە بەشداربووەکان و دوورنی خۆپاراست  ی
ێ 

 .  هەمیشە ئەو ڕینماییانە جێبەج   بکە. پاکوخاوێیی


