
   

Agahdarî li ser pandemiya Corona 

SaziyaTenduristiya Gel (Folkhälsomyndigheten) biryarên şidyayi/tund li ser herêma 

Värmland da. 

Şaredariya Karlstad wek berê pêşveçûna Coronavirus dişopîne, bi hevkariya rayedarên 

têkildar re şîret û pêşniyarên rayedaran dişopînin. Ji bo tevahiya civakê hîn jî pir girîng e ku 

pêşdibistan û dibistan vekirî bin û ew şîretên tund dibe alîkar ku çalakiyan ji girtinekê 

biparêzin. Em bi her awayî hewl didin û xwe diguncînin/adapte dikin da ku karûbarên me 

berdewam be û vekîrî bimîne. 

Doh ji Saziya Tenduristiya Gel (Folkhälsomyndigheten) agahiya nû hat ku zarok û ciwan ne 

ew hêzîn ku pandemiya Covid-19 belav dikin. Di heman demê de karmendên pêşdibistanê û 

dibistanê li gor grubên karmendên din metirsya Covid-19 li ser wan kêmtir e. 

Di karsaziyê de agahdariya enfeksyona Covid 19 

Dêûbav hin pirsan ji me dikin, ew dixwazin bizanebe ku di karsaziyên me de kî ji me testa 

wan ya Covid-19 êrênî (positiv) derçû ye, ew dixwazin bizanibin ku bê ew karmend e, zarok e 

an dêûbavên xwendekaranin. Ew agahdarîyan di derbarê kîjan pol û beş zarok an 

xwendekaran diçin dixwazin bizanibin. Ger ji wan pol û beş de enfeksiyonek hebe, em ê wê 

radestî xwendekar û dêûbavan bikin. 

Dibe ku enfeksiyon belav bibe wê wextê rêvebir ji ber rewşên ku çêdibin wê biryarên pêwîst 

bide. Rêvebir nikare rastiyên di derheqê kesek an xwendekarek de eşkere bike ji ber ku ew 

agahîyên veşartî. Dibe ku ev wekî ne zelal were fam kirin, lê em daxwaz dikin ku hûn fam 

bikin ku ev tişt neyên ragihandin. 

Parastinaenfeksiyonê li Värmland berpirsiyarê şopandina enfeksiyonê ye û her dem bi ew 

kesên ku dibe ku têkilî bi kesên ku ji Covid-19 re erênî (pozitiv) e datîne. Ger yek ji karsazên 

me ji hêla enfeksiyona komî zerarê bivîne, ev yekîn dikare piştî şêwirmendiya bi Herêma 

Värmland re were girtin 

Tavsîya me ji were hûn bi têketina navnîşana www.karlstad.se/coronautbildning nûve 

bibin. 

Lê berî her tiştî- Li xwe miqatebin! 

Li gel silavên germ! 
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