کەرەنتین و هۆبەی کەرەنتین لەگەڵ هۆشداریی دووای گەشت
هەرکە تووش بوویت بە پەتای کۆڤیدی  ١٩پێویستە بچیتە کەرەنتینەوە  ،تەنانەت ئەگەرهەستت بە نیشانەکانیشی نەکرد
ڕەنگە ڤایرۆسەکەت تووش بووبێت  ،ئەگەر بەرکەوتنت  /پەیوەندیت کردبێت بە کەسانی تووش بوو بە کۆڤید١٩-
ئەکرێت تۆش کەرەنتین بکرێیت لە ماڵەکەی خۆتدا لەگەڵ کەسانی تری خێزانەکەت کە لەهەمان کاتدا تووش بوون بە
پەتاکە  .گرنگ ئەوەیە پابەند بن بە ڕێنماییەکانی کەرەنتینی ناوماڵ کە لەوێدا ڕوونکراوەتەوە چی ئەکرێت و چی
ناکەرێت لە ماوەی کەرەنتینەدا
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم پەتایە لەکاتی پێویستیدا پەیوەندی بکەن بە بنکەی تەندروستی نزیک لە شوێنی نیشتەجێی
خۆتان  ،دکتۆری خێزان یان کارمەندی تەندروستی .یان هەر لەڕێگەی ئینتەرنێت و چاتی ئۆنالین
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ئەوکەسانەی پێویستە کەرەنتین بکرێن لەسەر بڕیاری دەسەاڵتی یاسایی و تەندروستیی ئەبێت خۆیان زانیاریی تەواو بە
داتاوە تۆمار بکەن لەسەر خۆیان و ڕەوشی نەخۆشییەکە لە سەر الپەڕەی ئەلەکترۆنی ،لەسەر ئینتەرنێت  ،تایبەت بەم
پەتایە کە لەوێدا ئەتوانن ڕاپۆرتی پزیشکی بێ بەرامبەر وەربگرن بۆ بەردەستی الیەنی پەیوەندیدار .شایانی باسە
تۆماری سەر الپەڕەی ئەلەکترۆنی پێویستیت هەیە بە کارتی ئەلەکترۆنی  ،دیجیتاڵ ئای دی  ،کە ژمارەیەکی  ٤یە ،
بۆ بەدەستهێنانی دیجیتاڵ ئای دی تکایە سەردانی بانقێک بکە و ژمارەیەکی نهێنی  ٤خانەیی بۆخۆت دیاریبکە
ئەمانەی الی خوارەوە زانیاریین لەسەر ڤایرۆسی ،تاجیی ،کۆرۆنا کە هۆکاری تووش بوونە بە نەخۆشیی کۆڤیدی،١٩
 .ئەم زانیارییانە بە زمانێکی سادە دانراوە بۆ خوێنەران لە الیەن ڕایەڵەی هاریکاری و پێگەیشتن
! ئەو کاتانەی ئەندامی خێزانەکەت لە کەرنتینەن و خۆت نا
ئەگەرهاتوو کەسێکی ناو خێزانەکەت کەرەنتین کرا بە گومانی تووش بوون بە ڤایرۆسەکە و خۆت نا  ،ئەوا باشتر وایە
کە لەهەمان شویندا نەبیت  .ئەگەر ناتەوێت یان ناکرێت ماڵەکە بەجێبهێلێت ئەوا زۆر پێویستە سنورێک دابنرێت بۆ
هەڵس و کەوت یان بەریەککەوتن لەگەڵ کەسی کەرەنتین بە پابەندیی ڕێنماییەکان
١٤ڕۆژ ماوەی کەرەنتینەیە بۆ دڵنیابوون لە بەرامبەر کۆڤیدی  ١٩لە بەرواری دوواین ڕۆژی ئەگەری تووش
بوونەکەوە یان لە ڕۆژی دەرکەوتنی ئازار و نیشانەکانی پەتاکە  .هەرکە هەستت کرد بەئازار و نیشانەکانی
نەخۆشییەکەت لێدەرکەوت ،بە پشکنین دەرکەوت کە هەڵگری ڤایرۆسەکەیت ئەوا پێویستە خۆت داببڕیت و ئیتر ئەبێت
پابەندی ڕێنماییەکانی دابڕین بکەیت لە ناوماڵدا
ڕاپۆرتی ڕۆژانی کەرەنتین
پێویستە لەسەر ئەوکەسانەی کەرەنتینن خۆیان تۆمار بکەن بۆ کارئاسانی الیەنی بەرپرس لە ئامادەکردنی ڕاپۆرتی
پزیشکیی بۆ بەردەم الیەنی پەیوەندیدار  .ئەوکەسانە کەرەنتین کراون بە هۆکاری گەشت کردنیان بۆ واڵتانی رێژەی
تووش بووی بەرز یان لەسەر پێشنیاری دەزگاکانی دروستیی وتیمی بەدوواداچوونی  ،شوێنپێ هەڵگریی  ،ڤایرۆستی
پەتای کۆڤید١٩
کەسانێک پێناسی ئەلەکترۆنییان هەیە ئەتوانن خۆیان لە کەرەنتین تۆمار بکەن لەسەر سایتی وەزارەتی تەندروستی
(کەرەنتینەی کە دەسەاڵتی ڕێپێدراو فەرمانی پێئەکات نەوەک خودکەرەنتین  ،بگەڕێوە الی سەرەوە) ئەو کەسانەی
پێناسی ئەلەکترۆنییان نییە ئەتوانن خۆیان لە کەرەنتین تۆمار بکەن لە بنکەکانی تەندروستی تایبەت بە خۆیان
ئەتوانیت ڕاپۆرتی دڵنیایی لەکەرەنتین بەدەست بهێنیت لەدووای تەواو بوونی ماوەکە و تۆمارکردنن بەبەکارهێنانی
پێناسی ئەلەکترۆنی لەسەرالپەڕەی فەرمی بەاڵم لە حاڵەتی دابڕیندا  ،کە تەئکید بوو پەتاکەت گرتووە  ،ئەبێت دکتۆر ،
 ..www.heilsuvera.isدکتۆری خێزان  ،ڕاپۆرتی پزیشکیت بۆ بنوسێت

جیاکردنەوەی هۆبەکان لە کاتی کەرەنتیندا
دابەشکردن و لە سەروبەری کەرەنتیندا یەکێکە لە ئامرازەکانی ڕووبەڕووبوونەوە و دانانی سنوور بۆ تەشەنەی
ڤایرۆسی کۆڤیدی ١٩لە ئایسالند .دیارترینی ڕێساکانی جیاکردنەوە و دابەشکردن بەسەرهۆبە وخانەدا ئەمانەن
سنووردارکردنی کۆڕ وکۆمەل بە بڕیاری دەسەاڵتدارانی واڵت لە بەرواری ٣١ی ٧وە ڕێگە نادرێت زیاتر لە - ١٠٠
کەس لە یەک شوێندا و لە هەمان کاتدا کۆببنەوە ( داخراو بێت یان کراوە ) ئەگەر ئەو جێگایانە بەش بەش نەکرێت بۆ
هۆڵ و هۆبە کە توانای پێشوازی  ١٠٠کەسیان هەبێت  .ئەم بڕیارە لەدایک بووانی سااڵنی  ٢٠٠٥دوواتر ناگرێتەوە
ئەبێت  ،پێویستە  ،پابەند بین بە ڕێسای دوو مەترەکە بۆ مەودای نێوان کەسەکان -
نابێت تێکەاڵویی و بەرکەوتن هەبێت لە نێوان هۆبەکان یان هۆڵ و شوێنی چاالکییە جیاوازەکان  ،وەک چێشتخانە بە -
نمونە  ،چونکە هەر تێکەاڵویەک پێجەوانەی ئامانجی لێکجیاکردنەوەی هۆبەکانە بۆ خانەی  ١٠٠کەسی
ئەم بڕیارە کارایە لە هەموو شوێنێک و گشت کاتێکدا  ،ڕێگا نادرێت بە چوونەژوورەوەی میوان لەم حاڵەتانەدا
لەماوەی کەرەنتینەدا -
کەسی دابڕراو  ،لە ماوەی دابڕانەکە ( هەروەها ماوەی چاەوڕوانیی تا دەرکەوتنی ئەنجامی پشکنین ) -
دابڕێنراوە بە هۆکاری تووشبوونی بە کۆڤید ١٩-و هێشتا  ١٤ڕۆژی تەواو نەکردووە -
دەرکەوتنی نیشانەکانی پەتاکە ( لەرزوتا  ،کۆکە  ،سەرئێشە  ،ئازاری ئێسک وماسولکە لەگەڵ ماندووی ) -

هۆشداریی و پارێز لە تەشەنەی دووای گەڕانەوە
لە بەرواری ٣١ی ٧وە پێویستە لەسەر هەموو ئەوانەی دێنە ئایسالند ( جگە لە لەدایکبووانی  ٢٠٠٥و لەوەدووا)
لەواڵتانی ڕێژەبەرزی مەترسی تووشبوون  ،ئەمێننەوە بۆ ماوەی  ١٠ڕۆژ یان زیاتر پێویست ئەکات دوو پشکنینیان بۆ
ئەنجام بدرێت  ،دوو نمونەیان لێوەربگیرێت  ،بە هۆکاری کۆڤید ١٩-لەگەڵ ڕەچاوی هۆشداریی وپارێز لە تەشەنەی
دووای گەڕانەوە تا ئەوکاتەی ئەنجامی نێگەتیڤی/نەرێنی پشکنین و نمونەوەرگرتن بۆ جاری دووهەم بەردەست ئەبێت
.یەکەم نمونە وەرگرتن لەسەر سنور ئەنجام ئەدرێت  ،فڕۆکەخانە و بەندەرە نێودەولەتییەکان و دووای  ٤بۆ  ٦ڕۆژ لە
گەشتنەوە نمونەی دووهەم وەردەگیرێت  .پێویستە کەسەکان لە کەرەنتین بن لە دۆخی هۆشداری لە تەشەنەی دووای
گەڕانەوە هەتا ئەوکاتەی ئەنجامی پشکنینی دووهەم ئەزانرێت  .پشکنینی دووهەم بێ بەرامبەرە و لە زۆربەی
شوینەکانی واڵت ئەنجام ئەدرێت
لەماوەی هۆشداریی پارێز لە تەشەنەی دووای گەڕانەوە لەسەرتە
مەڕۆ بۆ کۆڕ و ئاهەنگەکان کە ئەگەری کۆبوونەوەی زۆرتر لە  ١٠کەسی تیابێت ٥
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 ٥

ڕێپێدراویت
بەکارهێنانی هۆیەکانی گواستنەوەی گشتی بۆسەر شوێنی مەبەست ٥
گەڕان بە ماشێن ٥
چوونە بازاڕ بۆ کڕینی پێداویستییەکان ٥
بینینی هاوڕێ و کەس وکار بە ڕەچاوی ئەو بەندانەی الی سەرەوە ٥

ئەگەر ئەنجامی پشکنینی نمونەی دووهەم نێگەتیڤ بوو ،ئیترکارکردن بە ڕێوشوێنی هۆشداری پارێز لە تەشەنە
 .ڕائەگیرێت  .بەاڵم بیرمان بێت کە ئەنجامی پۆزەتیڤ بۆ کۆڤید ئەبێتە هۆکاری دابڕین
ڕێوشوێنی دابڕین لە کەرەنتین توندترە جەخت زیاترە لەسەرهەڵسوکەوت لەگەڵ دۆخەکەدا زیاتر لەوەی کە لە دۆخی
کەرەنتیندا داواکراوە
کارکردن بە ڕێوشوێنی هۆشداری پارێز لە تەشەنەی دووای گەڕانەوە هەمان شتە بۆ ئەو کەسانەی ئەگوێزنەوە بۆ
ئایسالند .ئەوەی گرنگە خویندکار و ئەو کەسانەی بەمەبەستی کارکردن دێنە واڵت بۆ ماوەیەکی دیاریکراو کورت یان
درێژ هەمووان ئەبێت پابەند بن بە ڕێساکانی تەندروستیی هۆشداریی پارێز لە تەشەنە بۆ کەم کردنەوەی ئەگەری تووش
.بوونی بە کۆمەڵ بۆ نمونە لە خوێندنگا یان لەسەر کار

