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(Information about Visiting – Kurdish Sorani Version) 
 
 

 .نھخۆشخانھدان لھ کھ لھکاتێکدا ژیانیان کھسی گرینگترین لھگھڵ بمێننھوە پھیوەندیدا لھ کھ دەکھین پشتگیریان و دەدەین خھڵک ھانی ئێمھ
 

 مھودای لھبھرچاوگرتنی پێویستیھکانی کھمکردنھوەی بھتایبھت –کوڤید بھرامبھر لھ پاراستن ڕێوشوێنھکانی کھمکردنھوەی بھ و ڕووەوە لھم
 .بکھینھوە پێ دەست نھخۆشخانھکھمان بھشھکانی ڵھ تھوەر کھس بھشێوەی سھردانھکان دەتوانین کھ خۆشحاڵین ئێستا – جھستھیی

 

 چییھ؟ تھوەر کھس سھردانی
 بنھما ئھم لھگھڵ  خێزان پشتگیری بۆیھ کاردەکھین پێکھوە کارمھندان و خێزانھکان نھخۆشھکان، لھگھڵ ئێمھ واتھ تھوەر کھسی سھردانکردنی

 :دەگونجێت خوارەوەدا سھرەکیانھی
 

 
 

 بکات؟ سھردان دەتوانێت کێ
 بھشی ستافی ھھروەھا .بھردەستھ NHSGGCماڵپھڕی  لھ  NHSGGCلھ سھردان ڕێکخستنھکانی بھ سھبارەت نوێ زانیاری

 .بدەن پێ زانیاریتان بھشھدا لھو سھردانکردن تایبھتھکانی ڕێکخستنھ دەربارەی دەتوانن نھخۆشخانھ

 جێبھجێکردنھوە بواری بخرێتھ کاتی ماوەیھکی بۆ بنھڕەتی سھردانی ڕەنگھ کردندایھ،  کۆنترۆڵ لھ ھھوکردن ب�وبوونھوەی کھ ناوچانھی لھو
 .دەبێت چارەسھر دۆخھکھ تاوەکو کارمھندان و خێزان ئھندامانی نھخۆشھکان، پاراستنی یارمھتیدانی بۆ

 .بھردەستھ NHSGGCماڵپھڕی  لھ  سھردان سھرەکییھکانی ڕێکخستنھ بھ تسھبارە زیاتر زانیاری

 کردن پێشوازی
 کھسانھ ئھو بھشداریکردنی ھانی و پێشوازی

 .نھخۆشھکان بۆ گرنگن کھ دەکھین

 تھوەر نھخۆش
 :دەکرێین ڕێنمایی نھخۆشھکانھوە لھالیھن ئێمھ
 ، بکھن سھردان گرنگن کھ کھسانھی ئھو کھ

 لھ بھشداربن خۆشھ پێیان چۆن
 .بدەن پشوو دەیانھوێت کھی و چاودێریکردنیان،

 بھشداری
 کھسانھ ئھو لھگھڵ ھاوبھشی بھ ئێمھ

 .نھخۆشھکان بۆ گرنگن کھ کاردەکھین

 نوێنی نھرمی
 سھردانمان دیاریکراوی کاتێکی ھیچ ئێمھ

 .نییھ

 ڕێزگرتن
 بنھمای لھسھر و دەگرین خھڵک تاکھکھسییھکانی پێداویستییھ لھ ڕێز ئێمھ

 و ئاسودەیی بھردەوامبوونی لھ دڵنیابوون بۆ دەکھین کار تاکھکھسی
 لھوانھیھ واتھ ئھمھش .نھخۆشھکان ھھموو کھرامھتی و تایبھتی ھھرێمی

 کلینیکی ناوچھیھکی بکھین خھڵک لھ داوا بکات پێویست کھ ھھبێت کاتێک
  .بھجێبھێڵن کاتی شێوەیھکی بھ
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 ڕێکبخھم؟  سھردانێک چۆن
 .بکھیت  سھردانی بۆت باشھ کھی بھوەی سھبارەت و دەکھیت، سھردانی کھ بکھ قسھ نھخۆشخانھکھ بھشی و کھسھ ئھو لھگھڵ تکایھ

 تھلھفۆنخانھی بھ پھیوەندی دەتوانیت یان بدۆزیتھوە NHSGGC  ماڵپھڕی لھ بھشھکان ھھموو تھلھفۆنھکانی ژمارە لیستی دەتوانیت
 .بکھیت نھخۆشخانھوە

 پێشکھشکردنی بۆ ژەمھکاندا کاتی لھ سھردانکردن بۆ دەکرێن بھخێرھاتن چاودێران و ھاوڕێیان خێزان، – کۆمھ�یھتییھ  دەرفھتێکی خواردن
 . ھاندان و پشتگیری

 

 بکھن؟  سھردان من لھگھڵ دەتوانن تر کھسانی ئایا
 دەتوانن سھردانکھرانھ ئھم) قھرەوێڵھکھ تھنیشت  لھ نھبێت زیاتر سھردانکھر 2 لھ کاتدا یھک لھ کھ دەکھین داوا بارودۆخھکاندا زۆربھی لھ

 بۆ ھھروەھا بێت، ئارام دەتوانرێت کھ جێگایھی ئھو تا ژینگھکھ ئھوەی بۆ بێت یارمھتیدەر کھ ئھوەیھ بۆ ئھمھش .(بگۆڕدرێن
 .ڤایرۆسھکھ بھ تووشبوون مھترسی کھمکردنھوەی

 لھگھڵ بابھتھ ئھم خۆشحاڵیھوە بھ بھرپرس پھرستیاری .ھھیھ سھردانکردن بھ پێویستیان کھس 2 لھ زیاتر کھ ھھیھ وا جاری دەزانین بھ�م
 .دەکات تاوتوێ تۆدا

 .بکرێن چاودێری کاتێکدا ھھموو لھ پێویستھ ؛ دەکرێ لێ پێشوازیان مندا�ن
 

 ؟چۆنھ ھاوڕێیھکم یان خزم بزانم ئھوەی بۆ بکھم نھخۆشخانھ بھشی بۆ تھلھفۆن دەتوانم ئایا
 و بێت نھخۆشخانھ  سھرەکی پھیوەندەری کھ بکرێت دەستنیشان خێزانھکھ ئھندامێکی ئھگھر دەبێت یارمھتیدەر زۆر بتوانرێت، ئھگھر .بھڵێ

 .پێویست بھپێی ئھستۆ بگرێتھ دیکھدا ھاوڕێکانی و  خێزان لھگھڵ زانیارییھکان ھاوبھشکردنی بھرپرسیارێتی دواتر

 .کێ بھ بدەین زانیاریانھ ئھم دەتوانین و بدەین، تھلھفۆنھوە ڕێگھی لھ زانیارییھک چ دەتوانین ئھوەی بۆ ھھیھ  سنوورێک ئاگاداربن تکایھ
 

 دانراوە؟  بۆ سھردانکردنیان ڕێکخستنێکی  چ دەبێتھوە؛ تووشبوون مھترسی بھرەوڕووی ھاوڕێکھم یان خێزانھکھم ئھندامی
 ھھڵسھنگاندنی لھ بھشێک وەک کھ سھردانکردن ڕێکخستنھکانی لھ دەبن بھردەوام بھرزە، تووشبوونیان مھترسی کھ نھخۆشانھی ئھو

 .دەکھن گفتووگۆ ئێوە لھگھڵ خۆشحاڵیھوە بھ بھش ستافی .دەکرێن  باس تاکھکھسی مھترسی
 

 چی؟ بکھین سھردان نھتوانین ھاوڕێکان و خێزان تری ئھندامێکی یان من ئھگھر 
 پھیوەندیدا لھ ئھوەی بۆ بھکاربھێنھ تھلھفۆنی پھیوەندی و میدیا سۆشیال وەک تھکنھلۆژیای تکایھ ، ببێت سھردانھکھ ئامادەی ناتوانیت ئھگھر

 خزمھتگوزاری ناو بچۆرە تکایھ ناگات، خۆی تایبھتی ئامێری بھ دەستی بکھیت لھگھڵ قسھی دەتھوێت کھ کھسھی ئھو ئھگھر .بمێنیتھوە
 پھیوەندی) 'مھجازی سھردانی 'بھ ڕێگھ ئھوەی بۆ ھھیھ ئایپادیان نھخۆشخانھکان بھشی ھھموو .تھوەرەکھمانھوە کھس مھجازی سھردانی
 .بکھن لھگھڵ قسھیان مھجازی شێوەی بھ و بۆیان گڕنگن کھ ببینن کھسانھ ئھو دەدات نھخۆشھکان بھ ڕێگھ کھ بدەن (ڤیدیۆیی

 

 بکھم؟ پھیڕەو سھالمھتی ڕێوشوێنێکی چ پێویستھ سھردانکردندا کاتی لھ
 لھکاتێکدا تھنھا و ھھبێت نھرێنیت الیھنی لێشاوی تێستی سھردانێک ھھر پێش کھ دەکھین داوا شێوە بھھێزترین بھ ئێمھ .1

 .بێت نێگھتیڤ تێستھکھ ئھنجامی کھ بکھی سھردان بتوانیت

 .بکرێت داوا  119ژمارە بۆ تھلھفۆنکردن بھ یان سکۆتلھندا حکومھتی ماڵپھڕی لھ الیھنی لێشاوی تاقیکردنھوەکانی دەتوانرێت
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 ئێمھ ،نبیت ڕێگھپێدراو ئھگھر کھوابوو  .دەبنھوە تووشبوون مھترسییھکانی بھرەوڕووی تایبھتی بھ  نھخۆشخانھن لھ کھسانھی ئھو .2
 .بپۆشھ سھردانھکھت درێژایی بھ  دەمامک کھ دەکھین پێشنیار توندی بھ

 .دەکھویت شتھکان بھر سھردانھکھتدا کاتی لھ کاتێک و ڕۆشتن و گھیشتن کاتی لھ بھکاربھێنھ  دەست جێڵی تکایھ .3

 .مھکھ سھردان کرد ناسازی  بھ ھھستت ئھگھر تکایھ .4

 یان نھخۆشھکان بۆ کھ ئھوانھی نھک( دابینکراون خھڵک بۆ کھ بھکاربھێنھ تھوالێتانھ ئھو دەتوانیت کھ شوێنھی ئھو تا تکایھ .5
 .)کارمھندان

 

 بدۆزمھوە؟ زیاتر زانیاری دەتوانم کوێ لھ
 .بھردەستھ NHSGGC ماڵپھڕی لھ سھردانکردن ئێستای ڕێکخستنھکانی بھ سھبارەت زیاتر زانیاری

 
 ئیمیڵ تکایھ ھھیھ، دیکھ کۆمھ�یھتی زمانێکی بھ یان برێل، یان گھورە چاپی  وەک گونجاو شێوەیھکی بھ زانیاریانھ بھم پێویستت ئھگھر
 person.centred@ggc.scot.nhs.uk بۆ بنێرە

 
 
 
 

 .پشتگیریتان و ھاوکاری بۆ سوپاس زۆر

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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