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 ئازيزانم باوان وضاوديَرةكان

مانطي سَي. ئيَمة بةردةوام دةبيَن لة  08خؤشحالين بة خيَر هاتني طةراناوةي مندالَةكاني ئيَوة بؤ قوتابخانة دةكةين لة رؤذي 
دلَنيا بين كة قوتابخانةكةمان سةالمةت بيَت تا بتوانن ووةك شارةك ئيَمة بةردةوام دوبين لة جيَبةجَي كردني هةر ريَنماييةك تا 

 هاوبةش كردني فيَربوون وباشترين كاري ثراكتيكي لة سةرانسةري هةموو قوتابخانةكان.
دانيشتواني  هةزار كة لة 100كةس تووشي ظايروس بووة لة هةر  112شاري كوظةنتري ئيَستا لة ئةو ريَذةيةداية كة 

هيَشتان زؤر بةرز ترة لة ئةو ذمارةية كة قوتابخانةكان بة تةواوي كرابووة لة مانطي شارةكة, ئةوة باش كةم بوويتةوة, بةآلم 
. هنديك ريَنمايي تِر هةية كة ثيَويستة جيَبةجَي بكرَيت كة ثةيوةندي بة ريَنماييةكاني نيشتيماني وئامؤذطاريةكاني 2020نؤي 

 ة وئيَمة سؤثاسي لة ئيَوة دةكةين بؤ ثالَثشتي بةردةوام دةربارةي ئةمة.ناوضةيي هةي
 

 
 (LFT)ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة 

ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة هةر ماوة وةك ريَطايةكي طرنط بؤ ريَكخستني ريَذةي تووش بوون وكةم كردني طؤاستنةوة لةسةر 
ردني حالةتي بة بَي نيشاني تووش بوون وبؤية ذمارة كةساني طةنج ئاستةكي بةردةوام. ئةوة زؤر كاريطةر بؤ دةستنيشان ك

 وئةو منداآلنةي كة ثيَويستة جيا بكريَن كةم دةكاتةوة.
ياني قوتابخانةي ناوةندي كة سَي ثشكنين دةكةن كاتي طةرانةوةيان بؤ قوتابخانة ئيَستا ئةوة لة ذيَر جيَبةجَي كردنداية بؤ قوتاب

. ثاش ئةمة, كةرةستةكاني ثشكنين كردن لة ماَل ثيَان دةدريَت تا قوتابيان ثشكنين بؤ خؤيان بكةن رؤذ جارةك( 5)هةر سَي تا 
هةر حةفتةي دوو جار. رةزامةندي باوان باوان ثيَويستة بؤ ثشكنين كردن وداوا لة تؤ دةكةين كة رةزامةندي بدةي بؤ ئةنجام 

 .داني ثشكنين بؤ مندالَةكاني تؤ كة قوتابخانةي ناوةندين
ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة بؤ قوتابياني قوتابخانةكاني سةرةتايي. تؤ دةهية هيض راسثاردةي نيشتيماني نية دةربارةي ئةنجام داني 

شويَنةكاني كؤمةلطاي ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة زياد دةكةين تا بتوانين ثشكنين بكةين بؤ مندالَةكان ئاطادار كردن كاتي كة ئيَمة 
سالَيةوة. ئيَمة هامة بة هةموو باوان وضاوديَرةكاني ئةو منداآلنةي كة دةضنة قوتابخانةي  2لة تةمةني  وكةساني طةنج هةر

سةرةتايي كة مندالَةكاني خؤيان ببةن بؤ ئةنجام داني ثشكنيني ظايروسي كورونا ثيَش بطةرَينةوة بؤ قوتابخانة لة ئةو حةفتةي 
 ارةك.مانطي سَي, ودواتر هةر حةفتةيي ج 8كة دةكاتة 

 زانياريةكان دةربارةي شويَنةكاني ئةنجام داني ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة وكاتةكاني هةية لة ئةم لينكةوة:
 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting. 
 

حكومةت ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة خيَرا ضارداني كردووة بؤ ئةنداماني خيَزاني قتابياني هةروةا, تكايَة ئاطادار بة كة تازة 
قوتابخانةكان وكارمةنداني قوتابخانة. ئةمة ريَطا بة باوان وضاوديَرةكان دةدات بؤ وةلطرتني كةرستةكاني ثشكنين لة شويَني 

 ري زياتر هةينة لة ئةم مالَثةرةيةدا:ناوضةيي تا بتوانن ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة لة ماَل بكةن. زانيا
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-
school-pupils-and-staff.  
ئةكة ثةرسةندنةكي نوَي وئيَمة زانياري زياتر بؤتان دابين دةكةين لة ريَطاي ثةيوةنديةكاني ئاسايي قوتابخانة بة زؤترين كات 

 كة بدةستمان دةكةويَت.
 

 بةساني دةمامك
قوتبياني قوناغةكاني ناوةندي ئَيستا راهاتوون سةر بةستاني دةمامك كاتي كة لة ناو قوتابخانة هاتوو ضوو دةكةن ولة 

شويَنةكاني طشتي لة ناو قوتابخانة. بةشي خويَندن ئيَستا راسثاردة دةكات كة قوتابيان دةمامك ببةستن لة ثؤلدا ول كاتي ئةو 
لة يةكتر دوور بكةن. قوتابخانةكاني ناوةندي لة شاري كوظينتري ئيَستا ئةم كارة دةكات ضاآلكيانة كة ناتوانن قوتابيةكان 

وطؤمان نية كة ئةوان ثةيوةندي بة تؤ كردووة دةربارةي ئةمة. هةروةها, هةر قوتبيةكي قوناغةكاني ناوةندي بَيت دةبيَت 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
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كردن بؤ قوتابخانة. ئةمة ئةو منداآلنة يان كةساني  دةمامك بةكار بَينيت كاتي بةكار هيَناني ثاسي قوتابخانة بؤ هاتووضوو
 طةنج ناطريَتةوة كة ليَخؤش بووينة لة بةكار هيَناني دةمامك.

قوتابياني قوتابخانةكاني سةرةتايي دةمامك ببةستن لة ناو  هيض راسثاردةي نيشتيماني نية دةربارةي ئةوة كة دةبيَت
 قوتابخانةدا.

 
 

 كونترول كردني طشتي
 

لة هنديك شتي تر هةية كة هةروةها دةتواني بةردةوام بي لةسةر تا يارمةتي بدةي بؤ ثاراستني سةآلمةتي  ذمارةيةك
 قوتابخانةكان. ئةوانة وةك خوارةوةن.

  مندالَي خؤت نةنيَرَي بؤ داينطة, قوتابخانة, كؤليَذ ئةطةر ئةوان نيشاني تووش بوون بة ظايروسي كورونا هةبيَت يان

 و خيَزانةكة نيشاني تووش بوون هةبيَت.ئةطةر كةسةك لة نا

  كيَشة نية نيشانةكان ضةند كةم بن  -ريَكخستني ثشكنين ئةطةر مندالَةكةت نيشاني تووش بوون بة كورونا هةبيَت

 وداينطة يان قوتابخانة يان كؤليَذ ئاطادار بكةي دةربارةي دةرنجامي ثشكنين.

 بيَت لةطةَل كةسةك كة ظايروسي كورونا هةبيَت ضي لة ناو مندالَي خؤت لة ماَل بهيَلة ئةطةر ثةيوةندي كرد

 قوتابخانة بيَت يان لة دةرةوةي قوتابخانة بَيت.

  دلَنيا بن كة هةموو خيَزانةكة دةبيَت خؤيان جيا بكةنةوة ئةطةر يةكةك لة ئةنداماني خيَزانةكة ضاوةرواني دةرنجامي

 دةرنجامةكة ثوزةتيظ بيَت.ثشكنين بيَت وبةردةوام بن لة خؤ جيا كردنةوة ئةطةر 

 .دةبيَت بة زؤري مندالَي خؤتان فيَر بكةين ضوون دةستي خؤيان بشوون وخؤيان دوور بكةن وثةيوةندي كةم بكةن 

  ثابةند بوون بة ياسا وريَنمايةكاني ئيَستا )هةر وةك زياد كةم كردن دةربارةي ثشكنيني ليَشاوي تؤِرنة وبةستني

 ةوةي ظياروس.دةمامك( بؤ كةم كردني طؤاستن

  ثالَثشتي كردني قوتابخانةي خؤت بة فيَر كردني مندالَةكانت كة ضي شتيك ثيَشبين كراوة, هةر وةك ئةوة كة كةَي

طؤاستنةوةي طشتي )هةر وةك بةكار هيَناني ثاسي ثيَويستة ئةو دةمامك ببةستن لة ناو قوتابخانة ولة ريَطايةكاني 

 قوتابخانة(

  وريَنمايةكاني ئيَستا كاتي مندالَي خؤت دةبةي ودهيَني لة قوتابخانة ودلَنيا بة لة بةكارهيَناني ثابةند بوون بة ياسا

دةمامك دةبَيت خؤت دوو مةتر لة باواني تر دوور بكةي ) نابيَت ريَطايةكان وشيَني ضوونة ذؤرةوة ودةرضوون 

 بطريَت(

 اني بةردةوام بوون لة ثابةند بوون بة ياسا وريَنمايةكاني نيشتيم

home-at-stay-lockdown-https://www.gov.uk/guidance/national 

ئةطةر ثيَويستيت بة يارمةتي زياتر هةبوو يان يارمةتي وئامؤذطاري دةربارةي ظايروسي كورونا, تكاية سةرةداني ئةم 
 كة مالَثةرةية ب

.https://www.gov.uk/coronavirus 
 

 
ئيَمة ئاطادارين كة هنديك حالةت بةردةوام دةبن لة سةرانسةري شارةكة كة مندالَةكان / كةساني طةنج ثيَويستيان بة خؤ جيا 

كردن دةبيَت ضونكة دةرنجامي ثشكنينان ثوزةتيظ بووة يان ثةيوةنديان كردووة لةطةَل كةسةك كة ظايروسي كورونا هةبووة 
وني ئامادةكاريةكي طرنطة بؤ ريطري كردن لة بةآلو بوونةوةي ظايروسي كورونا لة ناو شويَني خويَندن. ئةمة بة رو

وشويَني خؤيَندن كراوة بمَينيت بؤ زؤرترين ذمارةي قوتابيان. كاتي كة ثيَويست دةبيَت قوتابيةكان خؤيان جيا بكةنةوة, 
 ئونالين.قوتابخانة ثالَثشتي ئةوان دةكات دةربارةي خويَندن بة بةكار هيَناني خويَندني 

 
 حةز دةكةين سوثاس ئيَوة بكةين بة ثالَثشتي بةردةوام بؤ يارمةتي دان لة كةم كردني ظايروسي كورونا  لة شاري خؤمان.

 
 لةطةَل ريَزمدا

 
 

 
 

 ليز طالتون              كريستو نيلسون

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/coronavirus


  
 

 3 

 بةريَوةبةري تةندروستي طشتي           بةريَوةبةري خويَندن وكارزاني 


