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Agahî ji bo penaberan û penaberên sîyasî li şaredariyan a kantonê Zürich

Bi vî avayî hûn dikarin xwe û kesên din biparêzin

Nîşanên koronavayrusa nû çi ne?

• Ta

• Kuxik

• Tengasîyê nefes girtinê

Heke ew nîşanên li gel we hebin, divê hun çi bikin?

• Kesen berpirsiyar bi her awayi agahdar bikin

•  Gava derfet hebe, we bibin odeyek daku hun tene bimînin (isolasyon). Bi kereme xwe
 gotinen ya kesen berpirsiyar pek bînin.

• Bi mirovên din re hevdîtin nekin.

• Heke ji we re ta ye û kuxikê sivik hebe, ne hewce ye ku hun bijîşk ( doxtor)bibînin. Li odeye  
 xwe de biminin û behnaxwevedin

• Tenê dema ku nexweşî li ser we gran bibe, alîkariya bijîşk ji bo we pewîste.

• Bê serlêdan neçin li bijîşk an ji nexweşxaneyê. Dema ku pewiste berpirsiyarê we ji bo
 we telefon bike.

• Li hember vê nexweşîyê dermanek taybet tune ye.

• Lê dermanên li hemberî nîşanan vê nexweşî hene (kuxik, ta).

• Heke hûn bi giranî nexweş bin, divê hûn biçin nexweşxaneyê. Dive ku hun bi alîkarîya   
 maşîne nefes bigrin.



Em tenduristiya  
baş ji bo wwe
dixwazin.

Destên xwe bişon

Girîng e ku hûn destên xwe baş bişon. Destşuştin wiha ye:

• Destên xwe şil bikin.

• Destên xwe bi sabun bikin.

• Destên xwe bişomînin heta ku kef hebe.

• Kef giştê li desta xwe belav bikin. Di heman demê de di navbera tilî  û di
 bin nenukên tilîyan de (20 xulek).

• Destên xwe bi avê baş bişon.

• Destên xwe baş ziwa bikin.

Girîng e ku hûn gelek caran destên xwe bişon.

• Berî xwarinê

• Piştî ku pozê xwe paqij dikin, pekişin, dikuxin

• Piştî ku hûn ji trênê an jî ji otobusê peya bune

• Dema ku hun li tûwaletê derketin.

• Gava hun tên male.

Destên xwe nedin kesên din

Dest hertim ne paqij in. Ji ber vê yekê destên xwe nedin kesekî.

Di desmalek de an jî di enişke xwe de bikuxin an bipişkin

• Dema ku hun dikuxin an ji dipişkin desmalek li ber poz û devê de xwe bigrin.

• Yan jî di enişke xwe de bikuxin an ji bipişkin.

• Pozê xwe bi desmalek kaxez paqij bikin. Desmalê qumaş bi kar neynin.

• Desmalê kaxezê tenê yek car bi kar bînin û paşê bavejin çopê.

Mesafê xwe ji mirovên din dûr bigre

• Mesafê xwe ji mirovên din hertim dûr bigre. Baştir herî kêm du metre.

• Gava ku hun mirovên din silav dikin, hev du maç nekin.

• Tu kesî hembez nekin.


