
 
 
 

3.4.2020 

 

زانیاری دەربارەی کۆرۆنا ڤایڕۆس نوێ: لھ ماڵھوە بمێنھوە و بھباشی مھشقی 
 پاکوخاوێنی بکھ

 
 شاری ھھلسینکی ئھم ئامۆژگاری و بڕیارانھی خوارەوەی داوە:

 
ئھگھر دەتوانن، ھھمووان دەبێ خۆیان کھرەنتینھ بکھن. ئھمھ واتای  خۆ بپارێزە لھ پھیوەندی کۆمھ�یھتی. •

ئھمھیھ ئھگھر دەکرێ لھماڵھوە ئیش بکھن. کۆبوونھوەی زیاتر لھ دە کھس قھدەغھیھ، بھ�م چوونھدەری کورت 
 بۆ فرۆشگاکان ڕێپێدراوە.

 
  نی تر.یھک یان دوو مھتر خۆت دوور بگرە لھ کھساگھر ناچاریت بڕۆیھ شوێنھ گشتییھکان،  •

 
، بھتایبھتی ئھگھر دەچیتھ شوێنھ گشتییھکان. ئھمھ بھبھردەوامی مھشقی پاکوخاوێنی دەست و ھھناسھدان بکھ •

چرکھ، و پشمین و کۆکھ لھناو ئانیشک و دەسڕەدا بکھ نھک  20واتا شۆردنی بھردەوامی دەست بۆ الینکھم 
 لھناو دەستتدا.

 
ماڵھوە بمێنھوە! زۆربھی ئھو کھسانھی تووشی کۆرۆناڤایرۆس  ئھگھر نیشانھکانی ئھنفلۆنزای سووکت ھھیھ، لھ •

بوون بھ پشوودانی یھک ھھفتھ لھ ماڵھوە کۆرۆنایان بھزاندووە. خزمھتگوزاری تھندروستی و چارەسھری کھ 
پھلھی تێدانھبێت وەستێنراوە بۆ دڵنیابوونھوە لھوە کھ دەکرێ کھیسھ بھپھلھکان چارەسھر کرێت.  لھ الکسۆ و 

 نیا بۆ چارەسھریکۆرۆناڤایڕۆس بنکھی نوێ دانراون.مالمی تھ
 

گھر بارودۆخی تھندروستیت بھشێوەیھکی بھرچاو خراپتر بووە، ماوەیھکی زۆر تات ھھبووە و کیشھی  •
". Helsinki City’s Coronaھھناسھدانت بووە، تھکھفۆن بکھ بۆ ھێڵی یارمھتی کرۆنای شاری ھێلسینکی "

ی شھو. بۆ کاتھکانی تر تھلھفۆن بکھ 8ی بھیانی تاکوو 7لھ ڕۆژانی ھھفتھدا لھ  10024 09 310ژمارەی 
   .p. 116 117بۆ ھێڵی یارمھتی پزیشکی، 

 
لھبھرئھوەی زۆرترین  سا�نھ دەبێ بھتھواوی خۆیان جیا بکھنھوە، 70کھسانێک تھمھنیان سھرووی  •

ھفۆن یان لھدوورەوە لھگھڵیان لھ پھیوەندیدا مھترسی ھھوکردنیان لھسھرە. کھسانی نزیکیان دەبێ تھنیا بھ تھل
 بن. کھسانێک کھ خواردن و کھلوپھلی پێویست دەبھن بۆ کھسانی بھسا�چوو دەبێ شتھکان لھبھر دەگا دابنێن.

 
لھ  12-1ڕاھێنانی لھ نزیکھوە(ڕووبھڕوو)ی قوتابخانھکانی ھێڵسکینی کۆتایی پێھاتوو و مندا�نی پۆلی  •

 ێنان لھڕیگھی دووڕەوە. ئێستادا گھیشتوون بھ ڕاھ
 

پێویستھ ئھمھ چاودێری مندا�نی باخچھی ساوایان بکھن لھ ماڵھوە، باوان و سھرپھرشتھکان کھ دەتوانن  •
بکھن.  لھ ھھمان کاتدا بنکھکانی چاودێری ڕۆژانھ و ڕاھێنانھکانی باخچھی ساوایان بۆ مندا�نی تھمھن شھش 

 ئھگھر دەکرێت لھ ماڵھوە لھ کھرەنتینھدا بن. -ڵھکانیشتھنانھت مندا -ساڵ کراوەیھ،باشترە ھھمووان 
 

ئھمھ واتا کتێبخانھ،  دادەخرێت.شاری ھێڵسکینی  چاالکییھکانی بھشی ڕابورادن و کلتووریگشت  •
ئاسانکارییھکانی وەرزشی ھۆڵی داخراو و مھلھوانگھکان، بنکھ کلتوورییھکان، مۆزەخانھ و سھنتھری گھنجان 

 ر دادەخرێت.ھھتاکوو ڕاگھیاندنی دوات


