فەرمانگەی سۆشیال و تەندروستی Sosiaali- ja terveystoimi
Social- och hälsovårdssektorn
Social Services and Health Care
لە  ٢٠٢٠/١٠/١٢تازە کراوەتەوە

228_Tietoa eristyspäätöksen saanelle_1
][sorani

زانیاری بۆ ئەو کەسانەی کە بڕیاری جیاکردنەوەیان وەرگرتووە
پشتڕاستکراوەتەوە کە تۆ تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا  COVID-19بوویتە و لەبەر ئەوە فەرمانی جیاکردنەوەت بۆ دەرکراوە .جیاکردنەوە
بۆ ئەوەیە کە ڕێگری بکرێت لە تووشکردنی خەڵکی تر بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا .بڕیاری جیاکردنەوە بە پێی یاسای نەخۆشیە درمەیەکان
دراوە.
ئەو کاتەی کە فەرمانی جیاکردنەوەت بەسەر دەدرێت ،ئەوەشت پێ دەوترێت کە ماوەی جیاکردنەوەکە چەند دەخایەنێت .ماوەی جیاکردنەوە
بۆ ئەو کەسانەی کە نیشانەکانیان سووکە ،بەگشتی لە ڕۆژی دەستپێکردنی نیشانەکانەوە  ٧ڕۆژە و بۆ ئەوانەی بەهۆی نەخۆشیی ڤایرۆسی
کۆڕۆناوە پێویستییان بە چارەسەری نەخۆشخانە هەیە ١٤ ،ڕۆژە .پێش کۆتاییهاتنی جیاکردنەوە دەبێ دوو ڕۆژی بێ نیشانە هەبێت .ئەگەر
تووشبوونەکەت بە ڕێگای تێستی نموونەی وەرگیراوەوە ئاشکرا بووە و نیشانەکانت نییە ،جیاکردنەوەکە لەو ڕۆژەوە کە نموونەکەت لێ
وەرگیراوە  7ڕۆژ دەخایەنێت.
جیاکردنەوە مانای چیە؟
ماوەی جیاکردنەوە لە ماڵەکەی خۆتدا دەبەیتە سەر .پێویس تە لەسەرت خۆت لە کۆنتاکتی نزیك البدەیت لەگەڵ خەڵکی تر و لەماڵەکەی خۆتدا
بمێنیتەوە .بۆت نیە بۆ نموونە بچیت بۆ کار ،قوتابخانە ،خانەی ساوایان ،خولیاکردن ،بازاڕ یان دەرمانخانە ،چونکە لەو شوێنانەدا ئاسان نیە
خۆت لە کۆنتاکتی نزیك البدەیت .نابێت میوان بێت بۆ الت ،خواردەمەنیش دەبێت بە ڕاسپاردن داوابکەیت.
ئەگەر کەسێك نییە خواردەمەنی یان داودەرمانت بۆ بهێنێت ،دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە تەلەفۆنی ئامادەکاریی خزمەتگوزارییە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە لە ڕێگای ژمارە .٠٩-٣١٠٤٤٤٠٠
بۆ کەمکردنەوەی مەترسیی تووشکردن ،چاکتر وایە لەگەڵ ئەو کەسانەشدا کە لەهەمان ماڵدا پێکەوە دەژێن خۆت جیا بکەیتەوە .ئەگەر
بکرێت ،باشتر وایە لە ژوورێکی جیاواز لەوانی تر بمێنیتەوە .پاکوخاوێنی باشی دەستەکان و کۆکین گرینگن.
لەو کاتانەشدا کە بۆ نموونە ناچاریت سەگەکەت ببەیتە دەرەوە بۆ پیاسە پێکردن یان زبڵ ببەیت بۆ فڕێدان ،پێویستە خۆت لە کۆنتاکتی
مرۆڤەکان البدەیت.
چارەسەری نەخۆشیەکە
ئەگەر نیشانەکانت سووك بوون و سەر بە گرووپی مەترسیدار نەبوویت ،دەتوانیت لەکاتی نەخۆشیەکەتدا لەماڵەوە بیت .دوکتۆری
چارەسەرکەری بنکەی تەندروستی تایبەت بە خۆت یان دوکتۆری تەندروستی کاری تایبەت بە خۆت ئەو کاتەی کە ئەنجامی تێستی
کۆڕۆناکەت پێ دەڵێت بارودۆخەکەت هەڵدەسەنگێنێت .لەکاتی نەخۆشکەوتندا پشوودان و خواردنەوەی ئاو و شلەمەنی بەڕادەیەکی زۆر
شتێکی گرینگە .دەتوانیت تا و ئازارەکانت بەو دەرمانانە سووك بکەیتەوە کە لە دەرمانخانەدا بەبێ ڕاچێتە دەفرۆشرێن.
ئەگەر نیشانەی قورست لێ بەدەرکەوت ،وەکو تەنگەنەفەسی و بارودۆخی گشتیت بەرەو الوازی چوو ،تەلەفۆن بۆ بنکەی تەندروستیی
خۆت ،یان بۆ ژمارەی ڕاوێژگەی کۆڕۆنا لە شارەکە ،ژمارەی تەلەفۆن ( ٠٩٣١٠١٠٠٢٤ڕۆژانە لە کاتژمێر  ١٨-٨کراوەتەوە) .لە
کاتەکانی تردا ،تەلەفۆن بۆ ژمارەی یارمەتیی ئێشکگری بکە  ،ژ.ت .١١٦١١٧.لەو بارودۆخانەدا کە پێویستیی بە چارەسەری کتوپڕ هەیە،
بۆ نموونە ئەگەر ئازاری سینگت بە کوتوپڕی دەستی پێ کرد ،تەلەفۆن بۆ ژمارەی فریاکەوتن  ١١٢بکە.
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ئەگەر مناڵەکەشت تووشی نەخۆشیی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بووبێت ئەم نووسراوی زانیاریەت پێ دەدرێت .ئەگەر مناڵەکەت یەکێك لەم
نیشانانەی الی خوارەوەی لێ بەدەرکەوت ،بەزووترین کات بچن بۆ چارەسەری دوکتۆر – بەبێ گوێدانە ئەوەی کە چی شتێك بووەتە هۆی
نەخۆشیەکە یان نەخۆشیی سەرەکی.
•
•
•
•
•
•
•

کێشەی هەناسەدان
پێستەکەی شین باو یان بۆر بوو
منداڵەکە ئاو و شلەمەنی زۆر نەخواتەوە
منداڵەکە بەتوندی و بەبەردەوامی بڕشێتەوە
منداڵەکە لەخەو هەڵنەسێت یان کاردانەوەی بۆ هیچ شتێك نەبێت
منداڵەکە پەست بێت ،حەز نەکات بچێتە باوەش
نیشانەکان نەمێنن ،بەاڵم دووبارە بێنەوە بە تا و کۆکینێکی زۆرترەوە.

قەرەبووکردنەوەی لەدەستدانی داهاتی کار
ئەو داهاتەی کە بەهۆی فەرمانی جیاکردنەوەوە لەدەست دەچێت لە شێوەی پارەی ڕۆژانەی نەخۆشیی درمی بۆت قەرەبوو دەکرێتەوە .ئەو
پارەیە لە دەزگای زەمانەتی کۆمەاڵیەتی (کێاڵ) داوا دەکرێت .بۆ پاشکۆی فۆڕمی داواکەت بڕیاری جیاکردنەوەت پێ دەدرێت کە دوکتۆری
بەرپرس لە نەخۆشیە درمیەکانی شارەوانی هێلسنکی دەینووسێت .بڕیاری جیاکردنەوەکە بە نامەی کاغەز یان بە ئیمەیلی بەنهێنی پارێزراو
بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی بۆت ڕەوانە دەکرێت .پێویستە لەسەرت لەماوەی دوو مانگدا لەو ڕۆژە بەدواوە کە فەرمانی جیاکردنەوەت بەسەردا
دراوە فۆڕمەکە بگەیەنیتە کێاڵ.
پارەی ڕۆژانەی نەخۆشیی درمی بڕی تەواوی ئەو داهاتی کارکردنە قەرەبوو دەکاتەوە کە بەهۆی جیاکردنەوە یان کەرەنتێنەوە لەدەست
دەچێت .پارەی ڕۆژانەی ئیشکەر بەپێی ئەو مووچەیە دیاری دەکرێت کە وەری گرتووە ،ئەگەر لە ئیش بووبێت .پارەی ڕۆژانەی خاوەن
کۆمپانیا لەسەر بنەمای داهاتی سااڵنەی بیمەی کاسبکاران  YELیان بیمەی کاسبکارانی ئابووریی کشتوکاڵ  MYELدادەنرێت لەو ڕۆژەو
بەدواوە کە لەکارەکەی دوورکەوتووەتەوە .سەرپەرشتیار (دایك و باوك)ی منداڵی خوار تەمەن  ١٦سااڵن مافی وەرگرتنی پارەی ڕۆژانەی
نەخۆشیە درمیەکانی هەیە ،ئەگەر بڕیاری کەرەنتێنە بۆ مناڵەکە درابێت و سەرپەرشتیارەکە بەهۆی ئەوەوە نەتوانێت کار بکات .زانیاری
زیاتر لەم ناونیشانە دەست دەکەوێت؛ www.kela.fi/tartuntatauti
لە کەرەنتێنەوە پەیوەندی دەکرێت بەو کەسانەوە کە کۆنتاکتی نزیکت لەگەڵیاندا هەبووە
بەشی نەخۆشیە درمیەکانی هێلسنکی کۆنتاکتە نزیکەکانت دەستنیشان دەکات و ماوەی کەرەنتێنەیان بۆ دیاری دەکات .کەرەنتێنە لەو کاتە
بەدواوە کە دواترین جار لە گەڵ نەخۆشەکەدا بەریەککەوتنی نزیکت هەبووە 10 ،ڕۆژ دەخایەنێت .ئەگەر لە ماڵەکەتدا کەسی تر دەژێت،
ماوەی کەرەنتێنەکە لە سەرەتای دەستپێکردنی نیشانەکانی کەسە نەخۆشکەوتووەکەوە  ٢هەفتە دەخایەنێت ،یان بۆ کەسێك کە نیشانەی نیە
لەو ڕۆژەوە کە نموونەی نموونەی بۆ تێست لێ وەرگیراوە.
پێویستە جیاکردنەوە جێبەجێ بکرێت
ئەوە جیاکردنەوەیەی ک ە لەالیەن کاربەدەستانی نەخۆشیە درمیەکانەوە دادەنرێت پێویستە بەبێ هیچ مەرجێك جێبەجێ بکرێت .بەپێی یاسای
فینلەندا ،دەکرێت سەرپێچیکاری کەرەنتێنە یان جیاکردنەوە ،ئەگەرچی بە کردەوەکەی کەسیشی تووش نەکردبێت ،وەکو سەرپێچیکردنی
پاراستنی تەندروستی ،بە غەرامە یان بە زیندانیکردن بۆ ماوەی ئەوپەڕی سێ مانگ سزا بدرێت.
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