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 ڕێنمایی ھھنگاو بھ ھھنگاو

 . دیاریکردنی نیشانھکان1

ئھگھر کۆکھ، تای نوێ و بھردەوامت ھھیھ یان لھدەستدان یان گۆڕانی تام و بۆنت ھھیھ، تۆ و ھھموو ئھندامانی ماڵھکھت دەبێ 
 دەستبھجێ گۆشھگیر بکرێن.

 . داوای تاقیکردنھوەیھک بکھ2

ی نۆبھیھک بھشێوەی بکھ. ئھگھر ناتوان nidirect.gov.uk/coronavirusبۆ گرتنھوەی نۆەبھیھک بھشێوەی ئۆنالین سھردانیی 
 بکھ. 119ئۆنالین بگرییھوە پھیوەندی بھ ژمارەی 

 . گۆشھگیرکردن3

ڕۆژ پاش دەرکھوتنی نیشانھکان خۆت گۆشھگیر بکھ، ئھگھر تایھکھ بھردەوام بوو بۆ ماوەیھکی زیاتر (تا بھالنی  10بۆ ماوەی 
یی). ئھو کھسانھی دیکھیش کھ لھگھڵیان دەژی دەبێ کاتژمێر پاش ئھوەی پلھی گھرمیی جھستھت دەگھڕیتھوە دۆی ئاسا 48کھمھوە 

 ڕۆژ گۆشھگیر بکرێن. 10بۆ ماوەی 

 . تاقیکردنھوە بدە4

تاقیکردنھوەکان لھ ژمارەیھک شوێنی تاقیکردنھوەی گھڕۆک، و یھکھکانی تاقیکردنھوەی گھڕۆک ئھنجام دەدرێن. ھھروەھا 
 تاقیکردنھوەی لھماڵیش ھھیھ.

 . ئھنجامھکان وەربگرەوە5

کاتژمێردا ئھنجامھکانت بھدەست بگاتھوە. ئھگھر تاقیکردنھوەی کۆڕۆنای خۆت و ئھندامانی ماڵھکھت نێگھتیڤ  48دەبێ لھماوەی 
 پھیامت بۆ دەنێرن. PHAبوو، گۆشھگیری رابگرە. ئھگھر تاقیکردنھوەکھت پۆزەتیڤ بوو، بھدواداچوونھکانی پھیوەندیی 

 . پێشکھشکردنی وردەکارییھکان6

ات لێ دەکھن بھدواداچوونی دیجیتاڵی، خزمھتگوزاریی بھدواداچوونی پھیوەندیی ئۆنالین بھکار بھێنی، بۆ ئھوەی ئھوان داو
وردەکارییھکانی ئھو کھسانی کھ پھیوەندیت لھگھڵیان ھھبووە بنووسی. ئھگھر نھتوانی بھشێوەی ئۆنالین ئھم کارە بکھی ڕەنگھ 

 وە بکھن.پھیوەندیت پێ 8888 9536 028ئھوان بھ ژمارەی 

7 .PHA پھیوەندی بھ بھردەنگھکانھوە دەکات 

بھدەست دەگات کھ ڕێنماییان دەکات خۆیان گۆشھگیر بکھن و نۆبھی  HSCtracingپھیوەندییھ نزیکھکان پھیامێکیان لھ 
 تاقیکردنھوەیھک بگرنھوە. ناوەکھت ھاوبھش ناکرێت. ھھموو دێیتاکان بھشێوەی پارێزراو ڕادەگیرێن.

 ھیوەندییھکان و تاقیکردنھوە. گۆشھگیری پ8

ڕۆژ لھ دوایی جار کھ پھیوەندییان لھگھڵ تۆ ھھبووە خۆیان گۆشھگیر بکھن  10داوا لھ پھیوەندییھ نزیکھکان دەکرێت کھ بۆ ماوەی 
ڕۆژ گۆشھگیر بکرێن تھنانھت گھر ئھنجامی تاقیکردنھوەکھشیان  10و نۆبھی تاقیکردنھوەیک بگرنھوە. دەبێ ئھوان بۆ ماوەی 

 گھتیڤ بێت.نێ

 . پھیوەندییھ نزیکھکانی ماڵھوە9

ئھگھر پھیوەندییھ نزیکھکان ھیچ نیشانھیھکیان نھبێت، پێویست ناکات ئھندامانی دیکھی ناو ماڵ خۆیان گۆشھگیر بکھن. ئھگھر 
، دەبێ ئھوانیش لھ پھیوەندییھ نزیکھکان نیشانھکانی نھخۆشییھکھیان لێ وەدەر بکھوێت یان ئھنجامی تاقیکردنھوەکھیان پۆزەتیڤ بێت

 ی ئھم ڕێنماییھوە دەست پێ بکھن.1ھھنگاوی 



 کاتێک کھ دەتوانی لھ ماڵھوە بچییھ دەرەوە، سھالمھت بھ و وەشوێن ڕێنماییھکانی تھندروستیی گشتی بکھوە.

 بھبھردەوامی دەستھکانت بشۆ و خۆت لھ دەست لێدان لھ ڕوخسارت بپارێزە.

 ھسانی دیکھ بپارێزە.کاتێک لھدەرەوەی ماڵھوەی مھودات لھ ک

 پێش کۆکھ و باوێشکھکانت بھ ئانیشکت یان بھ کلێنێکس بگرە و کلێنێکسھکھ لھ تھنھکھی خۆڵ بخھ.

لھ شوێنھ داخراوەکانی وەکوو دووکانھکان، ناوەندەکانی تھندروستی و ئامرازەکانی گواستنھوەی گشتی دەمامکی ڕوخسار بھکار 
 بھێنھ.

 رمھتیدانی پشتیوانیی بھدواداچوونی پھیوەندییھکان بھکار بھێنھ.بۆ یا StopCOVID NIئاپڵیکھیشنی 

 تھنانھت ئھگھر نیشانھکانی نھخۆشییھکھشت نھبێت دەتوانی ڤایرۆسھکھ ب�و بکھیھوە.
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