
 ڤایرۆسی کۆرۆنا، نەخۆشي و برینداری یەکانی تر

 ڕێنماییەکانی تەندرووستی

 هەر کەسێک لەسەریەتی چی بکات.

 

.رووستیپەیرەویکردنی ڕێنماییەکانی تەند  √ 

.خواردنەوەی شلەمەنی پێوویست  √ 

.پڕتەندرووستردنی خۆراکی جۆراوجۆر و خوا  √ 

 )میوە و سەوزە بۆ بەهێزکردنی بەرگری لەش(

ی بەردەوام. هەواگۆرکێ   √ 

وە ماوەی نێوانتان لە  لەگەڵ یەکدا ، تانکەمتر پێکەوەو بوون وەرەدەلئەگەر لەتوانادابوو:  
  مەترونیوێک تا  دوو مەتر بهێڵنەوە.  2-1,5 مەتر. 

ئاگاداری خۆت بکە  بۆئەوەی تووشی سەرما نەبیت.   √ 

 

.دا تەلەکاتی نیشانەکانی سەرمابوون و هەاڵم   

ئازاری پەل وپۆ(و سەرئێشە، قوڕگ ئێشە، ،هەاڵمەت، ،کۆکە ) تا  
یەکسەر مەچۆ بۆالی پزیشک یاخود خەستەخانە. یەکەم جار تەلەفۆن بکە بۆ دکتۆر یاخوود  √

    ( 116117حاڵەتەکانی کۆرۆنا بەبێ کۆد بەم ژمارەیە ) –پەیوەندی بکە بەژمارەی ناوەندی 

کەتەلەفۆنتکرد بە تەواوی و ڕێکوپێکی نیشانەکانی ئازارەکانت بڵی: √   

چەند پلە بەرزە؟ -پلەی گەرما  ∗ 

ناوەندە ، یاخوود قوورسە؟ سووکە، مام - چۆنەەکەت، کۆکە وهەاڵمەت  ∗  

یاخوود قوورسە؟ مام ناوەندە ، -سووکە - ، چۆنەقوڕگ ئێشەکەت  ∗ 

لەکەیەوە نەخۆشیت؟  ∗ 

؟هە بووه پەیوەندیت بەکەسی تری نەخۆشەوە  ∗ 

ڕۆژی  14نیشتەجێ بوونت ،یان سەردانیکردنت بۆ دەرەوەی وواڵت لەماوی  * 
؟بووە ڕابردوودا   

 



، ئێش وئازارو ،ڕوودای ناخۆش و برینداربووندا و نەخۆشی بوونی لەکاتی  

 

.تەلەفۆن بکە بۆ دکتۆر دایەکەم جار لە ،هەموو کات√   

.بڵێ چ ئازارێکت هەیەو و چی ڕوویداوە  ∗  

.ەبپرسە چ کاتێک ئەتوانیت بچیت بۆ الی دکتۆرەک    ∗   

 

یان  خوێن لێهاتن> ؛ بۆ نمونە )  یاخوود بریندار بووندا ،لەکاتی ڕووداوی کتوپڕ 
فریاگوزاری  -ڕێنماییەکانی کتوپڕی «««««( ەوەبەهۆی برینداربوون خوێنبەربوون

 گشتی:

ت.ەکە بوەستێنرێربوونە بەهێزەلەتوانادا بوو خوێن بئەگەر  ∗ 

برینەکان بە پاکی بپێچرێنەوە.  ∗ 

 − لەکاتی ڕوودانی برینداری بچووکدا: 

 ~ تەلەفۆن بکە بۆ دکتۆری خێزانی لە نۆرینگە/ عیادە.
 ~ ڕوونی بکەرەوە چی ڕوویداوە.

کەی ئەتوانیت بچیت بۆ الی دکتۆرەکە.، ~ بپرسە   

نۆرینگەکە / عیادەکە داخرابوو <<<<< بۆ خەستەخانە/ بەشی فریاگوزاری.~ ئەگەر   

بەبێ کۆد.-112 –~ یاخوود پەیوەندی بکە بەژمارەی فریاگووزاری   

 

دا:ونی نەخۆشی و ئازاری توندو خەست لەکاتی بو  − 

 بۆنمونە وەک:

 ~ هەناسە تووندی/ هەناسەت بۆ نایەت.
 ~ ئازاری سەرسنگ.

هاتن بەسکدا. ~ ئازارێکی زۆر/ پێچ  
 تئەندامەکانی لەشت نەتوانی پۆو~ سڕبوون وپەککەوتن/ دەست و پەل و

 بجوڵێنیتەوە.
نەتوانیت بەباشی قسە بکەیت. /ت~ تێکچوونی قسەکردن  

 -112-فریاگوزاری خێرا لەڕێگای ژمارەی فریاگوزاری  -<<<<<< ئیسعاف
.بەبێ کۆد داوا بک  


