
Kurdisch-Sorani 

  زانيارى لەسەر ڤايرۆسى كۆرۆنا //

  (COVID-19 ) ئەبێ ئيمە يارمەتيدەر بين بۆ بالونەبونەوەى ڤايرۆسى

  : بريارى دا Brandenburg حكومەتى

داخستنى ھەموو شوێنەكان كە بۆ پێداويستى رۆژانە بە كار نايەت و داخستنى ھەموو شوێنەكانى جوانكاري ئافرەتان 

  وخواردنگەكان وھۆتێلەكان

بەاڵم گەياندنى دليفەرى بەردەوام دەبێت و ماركيت و دوكانەكانى خواردن كراوە دەبێت وڵەگەل دەرمانخانەكان   و نەخۆشخانەكان 

  و شۆينەكانى بەنزين و شۆينەكانى شوردن وپاك كردنەوە وشوێنەكانى بيناسازى و فرۆشتنى جەريدە

 

 

اتر نەبێتئەگەر كۆبويتەوە ئەبێ كۆبونەوەكە لە دوو كەس زي -   

مترتان لە نێوان بێت و رێگە پێ نەدراوە كەوا زياتر لە  1.50كەمكردنەوەى تێكەلبوون لە شوێنە گشتيەكان لەگەل خەلك وئەبێ  -

كەس لە شوێنى باس وميترۆكان بوەستن بەيەكەوە ١٠   

ى شەو ١٢تا كاژمێر  2020/نيسان /  5ھاتوچووى شۆێنە گشتيەكان قەدەغەيە تاوەكو  -   

 

 

 

ونە دەرەوە قەدەغەيە بۆ شوێنە گشتيەكان بە پێچەوانەىچ  : 

 كرينى پێداويستيەكانى مال وەك خواردن -١

  سەردانى دكتۆر -٢

  سەردانى دكتۆرى دەرونى يان عيالجى فيزيايي -٣

  سەردانى نەخۆشەكان يان كەسە بەسااڵچوەكان -٤

  مراسيمى مردنى كەسێك لە خێزان -٥

ەتيەكانخاوەن پێداويستيە تايب -٦  

  وەرزش كردن -٧

 كارەكانى دادگا -٨

 

 

 ؟ چۆن ڤايرۆسەكە بۆ من دێت //

 ڤايرۆسەكە ئەگوازرێتەوە لە كەسێك بۆ كەسێكى تر لە رێگەى سالم كردن يان پشمين وكۆخە لە الى كەسێك

 ؟ ئەتوانم چی بکەم بۆ خۆپاراستن لە ڤايرۆسی کۆرۆنا //

 

بۆ منداالنيششوشتنی دەست بە شيوەيەکی بەردەوام )  -١  ) 

 (کە پشمێ يان کۆخيت بە کلێنکس ێک بيسرەوە ) ھەروەھا بۆ منداالنيش -٢

 پاکردنی ژورەکەم / مالەکەم بە بەردەوامی -٣

 ڤاپ و شتی نان خواردنت لەگەل کەس دابەش مەکە -٤

کردنيشکەمکردنەوەی بينينی خەلك ) ئەگەر ناسراو بێت يان نە ناسراو ھەروەھا ماچ کردن و تەوقە  -٥   

 

 

  ؟ چۆن ئەتوانم بزانم من توشبوی ئەم ڤايرۆسەم //

نيشانەکانی ئەم ڤايرۆسە زۆر لە نيشانەکانی ئەنفلۆنزا دەچێ وەک : کۆخە و تايێکی زۆر بەرز و زياتر توشی ئەو کەسانە دەبێ کە 

  کێشەيان لە سيەکان ھەيە

 

 

 

بوو ئەبێ چى بكەمئەگەر نيشانەكانی كۆرۆنام ھە //  ؟ 

مەرۆ بۆ الى دكتۆر پەيوەندى بكە بە رێكخراوى كۆمەاليەتى ئەگەر زمانى ئەلمانى ئەزانى ئەوە پەيوەندى بكە بە تكاىە  :  

  دكتۆرى خيزان

) ژمارەى ئەمبوالنس 117-116يان ژمارە   )  



Kurdisch-Sorani 

 

 

 ؟ بۆچى ناتوانم لە ژورەكەم يان لە ماڵەوە برۆمە دەرەوە //

توشبونت لێ بكرێت ئەوە لە كەرەنتينە ئەمێنىتەوە بۆ پارێزى لە خەلك وناتواني لە ئەگەر توشى ڤايرۆسەكە بوبيت يان گومانى 

 كەرەنتينە بچيتە دەرەوە بەبێ ئيزنى بەرپرسەكان وھەموو پێداويستيەكانت بۆ دابين دەكرێت


