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چۆن ئێوە دەمامکی پاکوخاوێنی بەباشی
کەلکی لێوەردەگرن
لە ئایاری  ٢٠٢٠له سویس رادا دووکانەکانی مە وادی خۆراکی تەرە فروشی ،مۆزەخانە،کتێبخانەو ،قوتابخانەکان (سەرەتای و ناوەندی)
دیسان ک راوەتنەوە .لە حوزەی رانی ٢٠٢٠بوی هەیە زۆربەی شێونەکانی ترش جاریکی تر بکرینەوە .لەگەڵئوەشدا ژیان وەک پێشتر
نابێت.
ئێمە هەموومان ئێستاکە لە باروودۆخیکی تازەدا دەژێن .ڤایرۆسی کۆرۆنا نابێت جاریکی تر بەبەربالوی پەرەبەخوی بدات.
هەموو مرۆڤەکان لە سویس را دەبێ لەئێسابەدواشەوە پەیڕەوی یاساکان بکەن.
• .هەموو مرۆڤەکان دەبێت دوور بوەستن لە کسەکانی تر .باشتر وایە زیاتر لە  ٢مەتر .ئەمە ئەگەر  ٢کەسێش بێت 		
دێگرێتەوەا
لە هەندێک ڕەوشدا باشە ئەگەر دەمامکتان بەکار هێنا دەم و لووتتان داپۆشن.
• ناتوانیت  ٢مەتر لە کەسێکی تر دوور بوەستێت .بۆنموونە لە هاتوچۆ گشتێکاندا (پاس،ت راموای،شەمەندەفەر)
• ئیوە لە شوێنیکدان کە دەبێت دەمامک بپوشن .بو نموونە له سەرتاشخانە.
ڕێنمایی لە سەر دەمامک
• دەمامک ناتپارێزیت لەتووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا.
• بەالم دەمامک دەتوانیت ڕێگا نەدات کەسێکی تووشبوو کەسێکی تەندرووست تووش بکات(.لەکاتی تووشبوون تاکوو
دەرکەوتنی نەخوشێەکە  ٥تا  ١٤روژی پێدەچێت .کەسێک کە هەست دەکات یان خۆیی وانیشان دەدات تەندرووست بێت،
دەکرێ نەخووش کەوتبیت.
• کەسێکی ڕیشدارش دهتوانیت دەمامک بەکاربهێنی .گرنگە دەم و لووتی داپوشیت.
• هەروەها کەسێک چاویلکەی له چاو بێت دەتوانیت دەمامک بەکاربهێنی .بەالم دەبیت دەمامکە لەسەر ڕەقەڵەی لووت
ببەستریت .چاویکەکە لەسەر دەمامکەکە دادەندریت.
• مندال پێویست ناکات دەمامک بەکاربهێنی.

گرنگە دەمامک دروست بەکار بهێنن
 .١پێش ئەوەی و هەروەها دوای ئەوەی دەمامکەکت بەکار هێنا هەمووکاتیک دەستەکانت بە باشی
بشۆ.

 .٢دەمامکەکە لە الێکەوە یان له الی قوڵفی الستیکیەکە یان پەتەکانی دەستی لێدە دواێی لە پێش
دەموو لووتیت ڕاێگرە .دەمامکە لە ناوەوە بەزۆری سپیە دەرەوەی ڕەنگاورەنگە( بونموونە سەوزە
یان شین) ئەگەر بەردەست بوو دەبیت گێرەی لووت لێ وارەکی رەق وا چەماوە ی بیت.

 .٣قوڵفەکە بوو پشتی گوێچکەکانت رایکێشە یان پەتەکان لە پشتی سەرت گرێ بدە .دەمامکە

		

پێویستە دەمووچاوت بە باشی داپوشێت.

 .٤دەمامکەکە لە سەرەوە تا ڕەقەڵەی لووت وه لە خ وارەوە تا ژێر چەناگە ڕاکێشە.

 .٥ئەگەر گێرەی لووت بەردەست بوو بە باشی پاڵی پێوەنە بو سەر لووتیت.

 .٦بەمشێوەیە دەمامکەکە بە باشی دادەنیشیت.
بۆ چاویلکەلەچاوکەر گ رنگە :یەکەمجار دەمامک پاشان چاویلکە .چەناگە-وە ڕیشی پڕ
دەت وانیت کاریگەری دەمامکەکە کەم بکاتەوە.

		

 .٧لە کاتی بەکارهیناندا نابێت دەست له دەم-لووت-داپۆشین بدەێت.

 .٨دەمامکەکە له کاتی هەناسەدان ئەگەر تەر بوو پێویستە بگۆڕدریت.

 .٩دوای بەکار هێنان دەمامکەکە بەوریایی البە.تەنها دەست لە قوڵفی الستیکیەکە یان پەتەکان
بدە.

دەمامکەکە دەسبەجێ فڕێدە ناو تەنەکەی خۆلوخاشاک.دەمامکی بەکاهێن راو نابێت لەمالولەوال
بکەوێت.

