ئەم زستانە سەالمەتی
خەڵکی وێڵز بپارێزین
یارمەتی ڕچەگرەکانی تەماس بدە

زانیاریی گرنگ لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا

پێویستە هەموومان یارمەتی بدەین بۆ ئەوەی ڕێگە بگرین لە باڵوبوونەوەیڤایرۆسی
کۆرۆنا لە وێڵز.

چۆن سەالمەتی خۆت و خێزانەکەت بپارێزیت

ئەگەر تۆ لەگەڵ کەسێک کە تێستی کڕۆنای ئەرێنی بووە
لە نزیکەوە تەماست هەبووبێت ،ڕچەگرەکانی تەماس
پەیوەندیت پێوە دەکەن و ئامۆژگاریت دەکەن کە چی بکەیت.
ئەوان تەنها لە ژمارەی 02921 961133ـەوە تەلەفۆن دەکەن.

ئەپلیکەیشتنیNHS
بۆ کۆڤیدی  19وەربگرە

ئەمە ڕێگەیەکی ئاسانە بۆ ئەوەی بزانیت لە مەترسیی
ڤایرۆسی کۆرۆنادایت یان نە .ئەم ئەپە لە لە App Store
یان  Google Playدابگرە.

تەماست لەگەڵ
کەسانی تر کەم بکەوە

بەوردی بیر بکەوە لەوەی کە بۆ کوێ دەچیت و کێ دەبینیت .تا سەردانی شوێنی زیاتر
بکەیت و کەسانی زیاتر ببینیت ،بەتایبەت لە شوێنی داخراو ،مەترسیی ئەوەی کە ڤایرۆسی
کۆرۆنا بگریت و بیگوازیتەوە بۆ کەسانی تر زۆرترە.

سەالمەتی تۆ

زوو زوو دەستت بشۆ.

لەنێو کۆمەڵگا خۆت بەدوور بگرە لە خەڵکانی تر

بەتایبەت ،ئەگەر تازە لە بازاڕکردن هاتوویتەوە ،بەستەیەکت
هەڵگرتووە یان دەتەوێ دەست بدەیت لە خواردەمەنی.

خۆت دوو میرت دوور بگرە لەو کەسانەی تر کە ئەندامی
خانەوادەکەت نین.

ماسکی دەموچاو بە کار بهێنە

نیشانەکانی نەخۆشی بزانە

ئێستا لە بارودۆخێکی دژوار دا دەژین .زیاتر لە هەر کاتێکی تر گرنگە کە ئاگات لە سەالمەتی جەستەیی و دەروونیت بێت .دەتوانیت
ئامۆژگاریی و یارمەتیی خۆڕایی وەربگریت لەڕێگەی سەردانی ناونیشانی  ،www.callhelpline.org.ukتەلەفۆن کردن بۆ ژمارەی
 ،0800 132 737یان ناردنی وشەی HELP :بە کورتەنامە بۆ ژمارەی .81066

 NHSبەردەوامە لە خزمەتکردنی تۆ  -یارمەتیامن بدە کە یارمەتیت بدەین

لە هەر شوێنێ کە پێویستە.

خۆت ئیزۆلە بکە

ئەگەر کەسێک لە خانەوادەکەتان نیشانەکانی نەخۆشیی
کۆڕۆنای هەیە ،یان ئەگەر ڕچەگری تەماس داوای لێت
کردووە ،لە ماڵەوە مبێنەوە.

نیشانە سەرەکیەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بریتین لە بەرزبوونی
گەرمای لەش ،کۆکینی تازە و بەردەوام و لەدەستدان یان گۆڕانی
هەستی تام و بۆ.

تێست بدە

ئەگەر هەرکام لە نیشانەکانی نەخۆشیی
کۆڕۆنات هەیە  -تەنانەت ئەگەر
کەمیشە  -دەستبەجێ پەیوەندی بکە
بە ژمارەی  119یان بە شێوەی ئۆنالین
وەختێکی تێستدان بگرە.

زستانی ئەمساڵ ڕەنگە شێوازی دەستگەیشتنی تۆ بە خزمەتەکانی  NHSجیاواز بێت بەاڵم ئێمە وەکوو جاران ئامادەین کە لە کاتی
پێویست یارمەتیت بدەین .یارمەتی  NHSبدە لەڕێگەی پابەندبوون بە وادەکانی چاوپێکەوتن ،و بەکارهێنانی خزمەتی گونجاو و
دروست بۆ نەخۆشیەکەت یان بردینداریەکەت.

نامەیەک لە وەزیری یەکەمی وێڵزەوە
 2020بۆ هەموومان ساڵێکی درێژ و سەخت بووە .ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر ژیانی هەموومان کاریگەر بووە ،و هێشتا
دیار نیە ئەم پەتا کوشندەیە کەی کۆتایی دێت.
ئەگەر هەموومان پێکەوە هاوکاری بکەین ،دەتوانین ڕەوتی پەرەسەندنی ئەم ڤایرۆسە بگۆڕین و دەیشیگۆڕین.
ئەمساڵ ئێمە بانگامن لە هەمووان کردووە کە هەندێ کاری نائاسایی بکەن و فیداکاری بکەن ،بۆ ئەوەی سەالمەتی
هەموومان بپارێزین.
داواتان لێدەکەم کە هەموو ئەم شتانە جێبەجی بکەن.
ئەمە ڤایرۆسێکە کە لە ئاکامی پەیوەندی نێوان مرۆڤەکاندا گەشە دەکات .ئەگەر دەمانەوێت ئەم ڤایرۆسە کۆنرتۆڵ
بکەین ،دەبێ ڕادەی تووشبوون کەم بکەینەوە.
هەر جار کە کەسێک دەبینین ،مەترسی ئەوە هەیە کە ڤایرۆسەکە بگوازینەوە بۆ کەسانی تر یان خۆمان تووشی ببین.
ئێستا کە کریسمس نزیک دەبێتەوە ،تکایە بە وریایی بیر بکەرەوە لەوەی کە بۆ کوێ دەڕۆیت ،چی دەکەیت و کێ
دەبینیت.
ئەمە یارمەتیت دەدات کە سەالمەتی خۆت ،و ئەندامانی خێزانەکەت و هاوڕێکانت بپارێزیت.
پێکەوە دەتوانین خەڵکی وێڵز بپارێزین
سپاستان دەکەم

ئەگەر پێویستت بە یارمەتیە بەاڵم بابەتەکە پەلەیی نیە ،تکایە سەرانی  https://111.wales.nhs.ukبکە .یان بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری
تەلەفۆن بکە بۆ ژمارەی  111یان پەیوەندی بکە بە پزیشکی گشتیت ،یان دەرمانخانە ،چاوپزیشک یان ددانپزیشک.

بۆ دوایین زانیاری و ئامۆژگاریەکان لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا لە وێڵز ،تکایە سەیری ماڵپەڕی
حکومەتی وێڵز بکە بە ناونیشانی .www.gov.wales/coronavirus
هەرکات داوا بکرێت ،ئەم ناملیکەیە بە فۆماتی تریش پێشکەش دەکرێت،
ئیمەیل ،customerhelp@gov.wales :تەلەفۆن0300 0604400 :
© مافی چاپی شاهانە  ,2020حکوومەتی وێڵز WG41349

مارک درەیکفۆرد ،ئێم ئێس،
وەزیری یەکەمی وێڵز

