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ڕینمایەکان بۆ ئەو کەسانەی لە کەڕەنتینەدان
کەڕەنتینە یان بەجیادانان مانای چییە؟
سەبارەت بە سنووردار کردنی ئێپیدێمیای ڤایرۆسی کۆرونا ئەو کەسانەی کەوتوونە ژێر کاریگەری نەخۆشیەکە یان گومانی
تووشبوونیان لێ دەکرێت کەرەنتینەیان بۆ دیاری کراوە .لە ڕێگەی چاالکیەکانی کەرەنتینەوە حەول دەدرێ زنجیرەی تەشەنەکردنی
نەخۆشیەکە بقرتێندرێت و ئپیدێمیاکە لە فینلەندا بەدوا بخەن.
بەپێی یاسای نەخۆشیە تەشەنەکراوەکان ( )1227/2016شارەوانی یان پزیشکی بەرپرسی نەخۆشیە تەشەنەکراوەکانی بەڕێوەبەرایەتی
چارەسەری تەندروستی ناوچەیی دەتوانێ فەرمانی لە کەرەنتینە دابوونی کەسەکە بدات ،ئەو کەسەی نەخۆشی تەشەنەکراوی
مەترسیداری گشتی تێدا دەست نیشانکراوە یان بە هۆکاری دیاریکراو گومانی تووشبوونی نەخۆشیەکەی تێدا بێت.
ئایا دەتواندرێ کەرەنتینە هەمیشە لە ماڵەوە ئەنجام بدرێ؟
بە گشتی کەڕەنتینە دەتواندڕێ لە ماڵەوەدا ئەنجام بدرێ .ئەگەر لە ماڵەوە لە راستیدا کەسی زیاتر لە تەمەنی  60ساڵ دا ژیان بکات یان
کەسانی تووشبووی نەخۆشیە گشتیەکانی لێ بێت ،دەتواندرێ بیر لە گرتنەبەری ئەنجامدانی ڕێکخستنی تایبەت بکرێتەوە .ئەمە هۆکاری
ئەوەیە ،کە ئەو کەسەی لە کەرەنتینە دایە دەتوانێ تووشی نەخۆشی بێت یان بەر لەوەی کە فریای وەرگرتنی چارەسەری بکەوێ
نەخۆشیەکە بەرەو پێش بۆ کەسانی دیکە تەشەنە بستێنێ .نەخۆشی پێکهاتو لە ڤایرۆسی کۆرونا رەنگە بۆ بە سااڵچووان و کەسانێک کە
نەخۆشی گشتییان هەیە جیددی و مەترسیدار بێت.
ئایا دەکرێ ئەو کەسەی لە کەرەنتینە دایە سەردانی دەرەوە بکات یان بچێتە بازار؟
ئەو کەسەی لە کەرەنتینە دایە دەبێ خۆ لە بەیەکەوەبوونی نیزیکی کەسانی دەرەوەی خێزانەکەی بپاڕێزێ .دەتوانێ بچێتە دەرەوە ،ئەگەر
دەگەڵ کەسانی دیکە لە پێوندی دا نەبێت .بۆ نمونە چوونە سەر کار ،قوتابخانە ،باخچەی ساوایان ،وەرزش و سەرگەرمی یان بازار و
دوکان ناتوانێ بڕوات ،چوونکە لەم شوێنانەدا خۆ پاراستن لە بەیەکەوەبوونی نیزیک ئەستەم و دژوارە.
بۆ چی کەسانی نیزیکی گومانلێکراوانی تووشبوو ناخەنە کەرەنتینەوە؟
کەسانی نیزیک لە کەرەنتینەدا نێ چوونکە ئەوان لە پێوندی نیزیکدا دەگەڵ کەسی تووش بوودا نەبوون ،جگە لەمەی کەرەنتینەی بۆ
دیاریکراوە .کەسی نیزیکی بە بێ هۆکاری نەخۆشی ئەو کەسەی لە کەرەنتینەدا داندڕاوە تەشەنە پێدەری نەخۆشی نیە.
ئەگەر کەسی گومان لێکراوی ژیر کاریگەری نەخۆشیەکە دەست بە دەرخستنی هۆکارەکان بکات ،پشکنینی بۆ دەکەن ،کە ئایا پرسیارەکە
ڤایرۆسی کۆرونایە .بە پێی دەرکەوتنی دەرئەنجامی پشکنینەکە کەرەنتینە بەپێی پێویست بۆ کەسانی نیزیک بەر فراوانتر دەکەن .کەسانی
نیزیکی بە بێ هۆکاری نەخۆشی تەشەنە پێدەر بۆ کەسانی دیکە نین.
ئەو کەسانەی لە کەرەنتینەی ماڵەوە دان چۆن دەچنە قوتابخانە؟
ئەگەر منداڵ لە کەرەنتینەی ماڵەوەدا بێت ،قوتابخانەی منداڵەکە سەبارەت بە ڕێکخستنی فێرکاری ڕێنمای دەدات.
لە کاتەکانی کەرەنتینەدا لەدەستدانی داهات چۆن قەرەبوو دەکرێتەوە؟
پارەی رۆژانەی نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان قەرەبووی لەدەستدانی داهات دەکاتەوە ،ئەگەر بریار دراوە ئەتۆ لە سەر دەوامی کار
نەبیت ،سەبارەت بە بەرگری لە تەشەنە کردنی نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان لە کەرەنتینەدا یان جیا کڕابیتەوە .دەتوانی پارەی رۆژانەی
نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان وەرگری ،دەگەڵ ئەوەی بێ هێزی کارکردن نیت .سەرپەرشتیاری منداڵی کەمتر لە  16سااڵن دەتوانێ
پارەی رۆژانەی نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان وەرگڕێ ،ئەگەر بریار دڕاوە منداڵەکەت سەبارەت بە نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان لە
ماڵەوە بێت هەر بەم بۆنەوە ناتوانی برویتە دەوام و سەر کار.
بۆ کەسانی دەست نیشانکراوی کەرەنتینە سەبارەت بە کەرەنتینەکە بە پۆستدا بریاری رەسمی دەنێرن ،کە لە ڕێگەی ئەمەوە دەتوانی لە
ڕێگەی کێال (بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی نەتەوەیی) داوای پارەی رۆژانەی نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان بکەی.
زانیاری زیاتر سەبارەت بە پارەی رۆژانەی نەخۆشیە تەشەنە پێکراوەکان (بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی نەتەوەیی)
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دەبێ چی بکرێ ،ئەگەر ئەو کەسەی لە کەرەنتینە دایە هۆکارەکانی نەخۆشی بۆ بێت؟
ئەو کەسەی لە کەرەنتینە دایە دەبێ چاودێری گەشە کردنی هۆکارەکانی نەخۆشیەکە بکات.
ئەگەر کەسی تووشبوو لە کەرەنتینەدا هۆکارێکی هەو و ئیلتهابی بۆری و ڕێگەی هەناسە کێشانی بۆ بێت (گەرمی ،کۆکە ،ئازاری
قورگ و گەرو ،هەاڵمەت ،پشووسواری هەناسە) ،دەبێ تەلەفۆن بۆ ژمارە تەلەفۆنی ڕێنمایکردنی شارەوانی هێلسینکی 310 10024
 09بکات (دووشەممە-هەینی کاتژمێر  .)7-16لە دەرەوەی ئەم کاتانەدا لە کاتی پێویستدا فریاکەوتنی تەواری نەخۆشخانەی زانکۆی
هێلسینکی ڕێنمای دەدات تێل .116 117 .کەسانی پسپۆری چاودێری تەندروستی هەڵسەنگاندن بۆ هەریەک لە کەسانی تووشبووی
هۆکارەکە دەکەن بە پێی هەڵسەنگاندنی مەترسی بابەتی.
سەبارەت بە پێوندی پرسیارەکانی کەرەنتینە پێوندی بەکێەوە بکڕێ؟
سەبارەت بە پێوندی پرسیارەکانی کەرەنتینە دەتواندڕێ پێوندی بە یەکەی چاالکیەکانی ئێپیدێمیالۆژی شارەوانی هێلسینکی بکرێ ،ت.
 09 310 51222رۆژانی دەوامی حەوتوو کاتژمێر .9-15
هەروەها چاو لە
هەواڵەکانی ڤایرۆسی کۆرونای هێلسینکی بکە.
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