CIHGUHESTINA BO KANADAYÊ DI
SERDEMA BELAVBÛNA NEXWEŞIYA KOVÎD-19Ê DA
Cihguhestina bo welatekî nû pêngaveke mezin e, bi taybet di dema qewimîna qeyraneke mezin a tendurustiyê li cîhanê. Renge
te gelek pirs an nîgeranî hebin. Ev lêzanînên di dema cihguhestinê da alîkariya te dikin.
Em di halê cihanîna hin kiryaran jibo parastina gel li Kanadayê di dema belavbûna Nexweşiya KOVÎD-19ê da ne. Her kesek ku
derbasî Kanadayê dibe, divê lêzanînin taybet raber bike û qanûnin taybet berçav bigire.
Pêwîst e ku lêzanînên heyî di vê belgeyê da têbigihêjî û gişt destûrkaran berçav bigirî.

TIŞTÊ KU DIVÊ DERBARÊ NEXWEŞIYA KOVÎD-19Ê BIZANIBÎ
Nexweşiya Vîrûsa Koronayê (Nexweşiya KOVÎD-19ê) nexweşiyeke ciddî ye babetên jêrê ji nîşaneyên wê ne:
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Heke kesek tûşî Nexweşiya KOVÎD-19ê bûbe, di dema axaftin, kenîn, sitîrn (awazxwendin), kuxîn an pişkînê (bênijîn) da wê nexweşiyê
vediguhezîne derdorên xwe. Her wiha vîrûs dikare bi riya pelandina rûvekeke bi vîrûsê lewitî, were veguhestin. Berçavgirtina vê yekê
girîng e ku renge te Nexweşiya KOVÎD-19ê hebe û wê yekê veguhezînî kesên din, tevî tu nîşaneyeke wê di te da tunebe.

PÊŞ, DI DEM Û PIŞTÎ DERBASBÛNA BO KANADAYÊ XWE Û KESÊN DIN BIPARÊZE
Baştirîn rê jibo kêmkirina belavbûna KOVÎD-19ê ev e:
Heke hest dikî ku halê te
baş nîne, li malê bimîne
û ji kesên din xwe dûr bike.

Destên xwe bi caran û
herîkêm bi qasî 20 çirkeyan
bi sabûnê û ava germ bişû.

Destê xwe nede rû, bi
taybet çav, poz an
devê xwe.

Navbirdanîna fîzîkî berçav
bigire (Herîkêm 2
metroyan ji kesên ku
bi te ra najîn dûr bibe).

Dema kuxîn an pişkînê
pêşiya dev û pozê xwe
bi enîşak xwe bigire an
destmalê kaxezî bi kar bîne.

Bi kesên ku nexweş in
an li ber xetera vîrûsê
ne, nekeve têkiliyê.

Têkiliya xwe digel kesên ji bilî
endamên malbata xwe ku zêdetir
li ber xetera nexweşiya ciddî ne,
sînordar bike, ji wan kesên ku:

X

temenê wan
65 salî an
zêdetir e

X

nexweşiya
demdirêj û ji pêş va
bi wan ra heye

Heke av û sabûn li ber
destê te tuneye, madeya
dezenfektekirina destan bi
naveroka elkola herîkêm
60% bi kar bîne.
Dema ku nikarî navbira
2 metroyî ji kesên ku bi
te ra dijîn, berçav bigirî,
maskeya ne-bijîşkî an
rûpûşê bi kar bîne. Li hin
navçeyên Kanadayê danîna
Maskeyê li şûn û mekanên
gelemperî yên taybet
neçarî û pêwîst e.

X

pergala ewlehî û
êminiya wan ji ber
nexweşî an dermên
kêşedar û nivîşkan e

CIHGUHESTINA BO KANADAYÊ DI
SERDEMA BELAVBÛNA NEXWEŞIYA KOVÎD-19Ê DA
DEMA ÇÛYÎN Û RÊWÎTIYA BO KANADAYÊ
Dema çûyînê divê maskeya ne-bijîşkî ku Rêxistina Navneteweyî ya Koçberiyê (IOM) daye te bi kar bînî. Dema derbasbûna nav
Kanadayê, hema wisa divê maskeya xwe ne-bijîşkî an rûpûşa xwe daynî.
Dema pêkanîna karên gumrok û koçberiyê em van karan dikin:
X
X
X

hebûna nîşaneyên KOVÎD-19ê di te da hildikolînin.
ji te dipirsin ku diçî kî derê.
ji te dixwazin ku jibo heyameke kurt maskeya xwe rakî da ku em bikarin pênase û huviyeta xwe derxînin.

Dema rêwîtiyê, heta dema ku maskeya ne-bijîşkî bi kar tînî, qanûnên navbirdanîna fîzîkî berçav bigire. Ev tê vê wateyê ku heta
radeya pêkan divê ji her kesekî/ê ku bi te ra najî, 2 metroyan dûr bibî.

QERENTÎNEYA NEÇARÎ BI QASÎ 14 ROJAN
Dema ku derbasî nav Kanadayê dibî, divê bi qasî 14 rojan bikevî rewşa Qerentîneyê. Ev heman heyam e ku bi giştî navbera ketina
ber KOVÎD-19ê û diyarbûna nîşaneyan dem dibe. Li Kanadayê qerentîne piştî rêwîtiyê, qanûn e. Her kesek ku destûrkaran berçav
negire, renge neçar be ku li navenda qerentîne bimîne, cezaya pere bide an here nav zîndanê.
Di heyama ku di rewşa qerentîneyê da yî, divê nîşaneyên xwe kontrol bikî, heta heke lawaz bin. Renge hin kes tûşî KOVÎD-19ê
bûbin, bêyî ku tu nîşaneyek di wan da were xuyakirin. 14 rojan mayîna li qerentîneyê jibo parastina civakê li hemberî belavbûna
KOVÎD-19ê alîkar e.
Piştgira te ya aborî an rêxistina ku mûçeya dewletê bi kar
tîne, dê van kiryaran pêk bîne:
dem aku derbasî Kanadayê dibî,
organîze dike ku di mekanekî guncan
da werî qerentînekirin
alîkariya te dike ku xwarek, derman,
kelûpelên paqijiyê û tiştên din ên pêwîst
ku radestî cihê qerentînekirinê tên kirin,
werbigirî
tu bêyî rawestana ne-pêwîst ji
balefirgehê dibê cihê qerentîneyê

Di dema qerentîneyê da, pêkanîna van karan qedexe ye:
cihê qerentîneya xwe biterikînî, meger ku pêwîst
be lêmiqatebûn û baldariya bijîşkî werbigirî
jibo peyaçûnê herî derveyî cihê ku têda
qerentîne bûyî
herî mekanên gelemperî wek park, navendên
kirrînê an bazarên xwarekê
kesek were seredana te

wesayitên hatûçûna gelemperî weke utubûs,
taksî an xizmetên siwarbûna hevpar
(ride-sharing) bi kar bînî

Di van babetan da renge neçar
bî ku zêdetir ji 14 rojan di
Qerentîneyê da bimînî:

têkiliya te bi kesekî ra hebe
ku nexweşiya KOVÎD-19ê
anjî nîşaneyên KOVÎD-19ê
têda xuya bûne.

nîşaneyên KOVÎD-19ê
di te da xuya bibin

HEKE DI HEYAMA QERENTÎNEYÊ DA NÎŞANEYÊN TE DESTPÊ BIBIN
Heke di heyama Qerentîneya 14 rojî da nîşaneyên te destpê bibin, derdem piştgirên aborî an rêxistina ku mûçeya dewletê bi kar tîne,
haydar bike.
Ewna alîkariya te dikin da ku bi rêveberiya Tendurustiya gelemperî ya li navçeya xwe ra bikevî têkiliyê. Rêveberiya tendurustiyê
dê ji te bixwaze ku nîşane û raboriyên gerra xwe şirove bikî, Her wiha ewê hin destûrkaran bide te ku divê berçav bigirî.
Di heyama ku nîşaneyên nexweşiyê bi te ra hene:
X

X

Derdem xwe îzole bike: Bi vê wateyê
ku divê jin kesên din heta ji endamên
malbatê û kesên ku bi wan ra dijî, dûr
bimînî.
Heke pêkan e, li nav odeyeke cuda
razê û dema xwe li wir derbas bike.

X
X

Dema ku li kêleka kesên dinî, maske
an rûpûşê dayne.
Hemam,kelûpel an rûvek û astên
hevpar piştî her cara bikaranînê
dezenfekte bike. Heke pêkan e,
destaveke cuda bi kar bîne.

X

Her wiha tu û her kesê ku bi te ra hatiye, divê qerentîneya xwe bi qasî 14 rojan dirêjtir bikin.
Wergirtina lêzanînên zêdetir: canada.ca/coronavirus

Ji kesên ku zêdetir li ber xetera
tûşbûna bi nexweşiya ciddî ne, weke
salmezin û kesên ku nexweş in, dûr
bimîne.

