پشکنینی سەرسنوور و هۆشداری لە تەشەنەی ڤایرۆسی کۆڤیدی ١٩لە گەڕانەوەدا
ڕێساکانی ئێستا پێمان ئەڵیت هەموو ئەو کەسانەی دێنە ئایسالند لەو واڵت و ناوچانەوە کە ڕێژەی تووشبوونیان تیا بەرزە
 ،پێویستە لەسەریان بچنە کەرەنتینەوە بۆ ماوەی  ١٤ڕۆژ یان مل بدات بۆ پشکنین و نموونە لێوەرگرتن لەسەرسنور
هاوواڵتیانی ئایسالندی و دانیشتووانی لەگەڵ خێزانەکانیان لەگەڵ گەشتنەوەیان بۆ سەر سنورەکان  ،فڕۆکەخانە و بەندەر
 ،ئەبێت هەڵی بژێرن
• کەرەنتین بۆ ماوەی  ١٤ڕۆژ
یان
ئەنجامدانی دوو پشکنین  ،نمونە لێوەرگرتن  ،یەکەمیان لە سەر سنور بە گەیشتنیان دووهەمیان لە دووی  ٤بۆ  ٦ڕۆژ لە
گەیشتن .لە ماوەی چاوەڕوانیی ئەنجامی پشکنینی دووهەمدا ئەبێت پابەند بن بە ڕێوشوێنی تەندروستی و هۆشداری
.گەڕانەوە
بەهەمان شێوە بۆ ئەوانەی دێنە واڵت و بۆ ماوەی زیاتر لە  ١٠ڕۆژ ئەمێننەوە پێویستە لەسەریان پابەندی ڕێساکانی
هۆشداری پارێز بن لە تەشەنەی پەتا لەدووای گەڕانەوە  ،بۆیە ئەبێت بۆ جاری دووهەم نمونەیان لێوەربگیرێت  ،هەمان
شتیش مەرجە لەسەر ئەو کەسانەی ئەگوێزنەوە بۆ ئایسالند بەمەبەستی خوێندن یان بۆ کارکردن هاتوون
ئەو کەس والیەنە ناسراوو چاالکانەی ناو کۆمەڵگەی ئایسالندی کە پێگەی کۆمەاڵیەتیی و بەوپێیەش پەیوەندیان زۆرە ،
تێکەاڵون لەگەڵ خەڵکدا لەڕێگەی خوێندن و کارەوە لە دووای گەڕانەوەیان لە دەرەوەی واڵت ئەبێت بچن بۆ
تەواوکردنی پشکنین و نمونەی دووهەم تەنانەت ئەگەر لەبەر هەر هۆیەک بانگ نەکرابنەوە ( بڕوانە مەرجەکانی الی
سەرەوە )
نمونە لێوەرگرتن لە جاری دووهەمدا بێ بەرامبەرە
سەبارەت بەو کەسانەی دێن بۆ ئایسالند بە مەبەستی کارکردن  ،ئامۆژگارییان ئەکەین لە کاتێکی زووترا بگەن یان با
دەست بەکار نەبن بۆ ماوەی  ٤تا  ٦ڕۆژ تا بوار بدەن بە ڕێوشوێنی هۆشداری پارێز لە گەڕانەوەدا و ئەنجامدانی
پشکنینی دووهەم
لە ماوەی نێوان نمونەی یەکەم و دووهەمدا پێویستە پابەندی ڕێساکانی هۆشداری پارێز لە تەشەنەی دووای گەڕانەوە بین
.ئەگەر ئەنجامی نمونەی دووهەم نێگەتیڤ بوو ئەوا کەسەکە ئەچیتەوە سەر کار وچاالکیی خۆی  .نامیلکەی تایبەت بە
ڕێساکانی هۆشداریی دابەش دەکرێت بەسەر سەرنشین و میوانەکان لە گەڕانەوەیاندا لەسەر سنور  .بەاڵم لە حاڵەتی
ئەنجامی پۆزەتیڤی پشکنینی یەکەمدا ئەوا کەسەکە دائەبڕرێت و پشکنینی زیاتر و ڕێوشوێنی توندتر ئەگیرێتە بەر بە پێی
 .پێشنیار و ڕێنماییەکان
ڕێساکانی هۆشداری پارێزی لە تەشەنەی دووای گەڕانەوە  :شێوازێکی سووکتری کەرەنتینە کە ئەبێت کەسەکە پەلەی
نەبێت  ،نەچیتە ناو کۆڕ و کۆمەڵەوە و تێکەاڵوی زیاد لە پێویست نەکات  .ئەبێت پابەندی بێت بەم خاالنەوە
مەڕۆ بۆ کۆڕ و ئاهەنگەکان کە ئەگەری کۆبوونەوەی زۆرتر لە  ١٠کەسی تیابێت  ،بەهەمان شێوە مەچۆ بۆ هۆڵی
یاری و مەلەوانگە
تێکەاڵوی خەڵکانێک مەکە کە مەترسی زیاتریان لەسەره بە تووشبوونی پەتاکە /گروپی بەرگریی الواز ٥
پابەندبە بە ڕێسای ٢م لەکاتی پەیوندی وهەڵسوکەوت لەگەل ئەوانی تردا ٥
تەوقە مەکە و خۆت بەدووربگرە لە باوەش ٥

گرنگی تەواو بدە بە خودکەرەنتین و خۆپارێزی تاک الیەنی( دەستشۆرین تەعقیم کردن  ،دەست نەبردن بۆ دەم وچاو و
لوت  ،هەروەها خۆت بپارێزە لە بەرکەوتنی کەسانی تر ،ڕەچاوی پاک وخاوێنی گشتیی و پاک ڕاگرتنی ناوماڵ
بەتایبەتی کە شوێنی ژیانی خیزانە )
ئەگەر گرنگی تەواو بدرێت بە پاکوخاوێنی تایبەت – خۆپارێزی تاکەکانی کۆمەڵ ڕێخۆشکەرە بۆ
بەکارهێنانی هۆیەکانی گواستنەوەی گشتی بۆسەر شوێنی مەبەست ٥
یان چوونەدەروە بۆ پیاسە  ٥گەڕان بە ماشێن
چوونە بازاڕ بۆ کڕینی پێداویستییەکان ٥
بینینی هاوڕێ و کەس وکار بە ڕەچاوی ئەو بەندانەی الی سەرەوە ٥

پشکنینی دووهەم – نمونە لێوەرگرتن
أ) ئەو کەسانەی هەڵبژاردەی یەکەم پەسەند ئەکەن  ،پشکنینی سەرسنور  ،لەگەڵ هۆشدارییەکانی پاریز لە تەشەنە ئەوا
بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی نیشانەیەک  ،هێمایەک  ،لەسەر ناوەکەیان دائەنرێت لە بنکەی کۆکردنەوەی داتاکان الی
الیەنی بەرپرس بۆ بە دوواداچوون و وەرگرتنی نمونەی دووای بۆ پشکنین بەهەبوونی ئەم مەرجانە
خاوەنی کێنیتاالی ئایسالندی بێت  ،ئیتر هاواڵتی بێت یان هەر دانیشتووی واڵت بێت و زیاتر لە  ١٠بمێنێتەوە بە پێی
بەڵگەنامە و تۆماری پێشتر ئەو کەسانە نامەیاکیان پێئەگات  ،ئی مەیل  ،کە بانگیان ئەکات بۆ پشکنینی دووهەم ئەگەر
یەکەمیان نێگەتیڤ بووبێت
ب) ئەوکەسانەی پەسەندی پشکنینی یەکەمی سەرسنور ئەکەن و ئامۆژگاریی کراون کە پابەندی تەواوی هۆشدارییەکان
) بن لە وەرگرتنی نمونەی دووهەم ( با بانگیش نەکرابنەوە لەبەر هەر هۆیەک بێت
• ئەو کەسانەی دێن بۆ ئایسالند بە مەبەستی کار و خوێندن
ئەوانەی تۆڕی پەیوندی بەهێزیان هەیە لە ناو کۆمەڵدا بە هۆکاری پێگەی کۆمەاڵیەتییەوە یان هەر هۆیەکی تر ( یان
کەس وکاری ئەو خەلکانەی لە ئایسالند ئەژین )
سەرنشینەکانی پا پۆڕی نۆرراینا ی گەشتیاریی کە ئەنجامی پشکنینی نێگەتیڤیان هەیە لە واڵتی دانیمارکەوە بەاڵم بەهۆی
مانەوەیان لە پاپۆڕەکەدا بۆ زیاتر لە  ١٤ڕۆژ یان ئەوانەی الی سەرەوەیان بەسەرا ئەسەپێت
بۆ زانین پشکنینی دووهەم بۆ ئەو کەس و الیەنانەی کای سەرەوە بێ بەرمبارئەنجام ئەدرێت
سیستەمی چاودێری تەندروستی لە پایتەخت سەرپەرشتیاری پشکنین و نمونە لێوەرگرتن ئەکات بە هاوکاری لەگەڵ
دەزگای چاودێری قەزا و ناحیەکان لە دەرەوەی پایتەخت
لە ڕەیکیاڤیکی پایتەخت نمونە وەرگرتن لە سوذورالندسبرۆیتی  ٣٤ئەکریت لە نهۆمی ئەرزی  ،ڕۆژانی ئیش لە
سەعات ١٠ی بەیانی بۆ سەعات ٣ی دووا نیوەڕۆ  ،ڕۆژانی هەینی و پشووەکان و ڕۆژانی جەژن لە سەعات  ١٢بۆ
سەعات  ٣ی دووا نیوەڕۆ .پێویستە پێناس و بارکۆدیان پێشان بدەیت کە لەسەر بارکۆدەکە تۆماری زانیاری پشکنینی
یەکەمی سەرسنور هەیە هەروەک نامەیەکی ئەلەکترۆنی بۆ ئەوانەی ئۆتۆماتیکی تۆمارکراون  .ئەوانەی تر لە شوێنی
 .هاتن تۆمار ئەکرێن و بارکۆدیان پێئەدرێت
ناوچەکانی دەرەوەی پایتەخت لەگەڵ دێهات و گوندەکان  ،پێویستە کاتێکی دیاریکراو وەربگرن  .ئەم سەنتەر و
دامەزراوانە هەڵئەسن بە ئەنجامدانی پشکنینی سەرسنور و تۆمارکردن بۆ هۆشداری لە وەرگرتنی نمونەی دووهەم

Suðurnes: HSS, Skólavegi 6, 230 Reykjanesbæ. Sími: 422 0500
Selfoss: HSU, v/Árveg, 800 Selfoss. Sími: 432 2000
Vestmannaeyjar: HSU, Sólhlíð 10, 900 Vestmannaeyjar. Sími: 432 2500
Höfn í Hornafirði: HSU, Víkurbraut 26-31, 780 Höfn. Sími: 470 8600
Egilsstaðir: HSA, Laugarás 17-19, 700 Egilsstaðir. Sími: 470 3000
Akureyri: HSN, Hafnarstræti 99, 600 Akureyri. Sími: 432 4600
Ísafjörður: HVEST,Torfnesi, 400 Ísafjörður. Sími: 450 4500
Borgarnes: HVE, Borgarbraut 65, 310 Borgarnes. Sími: 432 1430
Stykkishólmur: HVE, Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur. Sími: 432 1200
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ئەگەر ئەنجامی پشکنینی نمونەی دووهەم نێگەتیڤ بوو ( نیشانەکانی ڤایرۆسەکە نەبوو ) ئەوا کەسەکە ئەچێتەوە سەر
ئیش وکاری ڕۆژانەی خۆی و ڕێوشوێنی هۆشداری لەسەر نابێت .ئەگەر لەماوەی  ٢٤سەعاتدا هیچ وەالمێکی
وەرنەگرت ئەوا نمونەکە نێگەتیڤە و پاکە لە ڤایرۆس  .ئەنجامی پۆزەتیڤ ( هەبوونی ڤایرۆسەکە ) لە ڕێی تەلەفۆنەوە
ڕائەگەیەنرێت بە کەسەکە و ئیتر پێویستە لەسەر کەسی تووشبوو داببڕێت و ڕێوشوێنی پێویست بگریتەبەر و پشکنینی
 .زیاتر و چاودێری ووردتری ئەوێت

نمونەی وەرگیراو ئەنێررێت بۆ بەشی نەخۆشییە درمییەکان و زانستی ڤایرۆس لە نەخۆشخانەی نیشتیمانی
Landspítali ،Ármúli 1a

بەڕێوەبەری پرۆژە
Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir gudrbsig@landspitali.is

ئامادە بوون زۆر گرنگە لە کات و شوێنی دیاریکراو بۆ وەرگتنی نمونە  .تیمی بەدوواداچوون  ،شوێن پێهەڵگری  ،ناو
دەزگای بەرگری میللی بۆ بەرەنگاربوونەوەی پەتا هەڵئەسێت بە پەیوەندی کردن بەو کەسانەوە کە ئاگادارکراون و
ئامادەی پشکنین نەبوون

