


 ١٩-یدیڤۆک یشۆخھنو انۆرک یسۆریاڤ یەرابرەد ییتشگ یرایناز

  ؟ھی یچ١٩-یدیڤۆک

 .ەووبەن ینووب زیگرەھ شێپوەوەل ەک ،ەووب ادیەپ ەوێون یانۆرک یسۆریاڤ یۆھ ەب ەک ەیسۆریاڤ یکەیشۆخەن ١٩-یدیڤۆک
 واڵب ادناھیج وومەھ ەب ییارێخ ەب یناوت ەیۆب ،تێبەھ ەکەیشۆخەن رەبمارەب یتسڵەھرەب ەک ەووبەن کێسەک چیھ ەیۆب
  .ەوەتێبب

 وەل .تێمژپەد و تێکۆکەد ڤۆرم کێتاک یتەبیاتەب ،ەوەتێرزێوگەد ادناکەڤۆرم ناوێن ەل ندرکیدنەویەپ یتاک ەل ەکەسۆریاڤ
 یشووت و تێرگەدیرەو ،تێتسەواڕ ەوەکەسەک یکیزن ەل ڤۆرم رەگەئ .ەواوەھ ەتێچەد کووچب یوائ ەپۆڵد ادەتەڵاح
 .تێبەد

 ڤۆرم رەگەئ ەنوومن ۆب .تێوەکب یتسەد رەب ەوەرت یکێکەی یتسەد ەل ەکەسۆریاڤ رەگەئ تێبب یشووت ڤۆرم ەگنەڕ اج
 ەل ەوەیشەل ەتێچب ەکەسۆریاڤ ەگنەڕ ،تادب یۆخ یواچومەد ەل تسەد توەکێڕ ەب ڤۆرم رەگەئ ناشاپ .تاکب ەقوەت
 ۆب تسەد و تاوشب یناکەتسەد ووز ووز ڤۆرم تێبەد ەیۆب .یمەد و توول ،واچ ۆب تابب تسەد یەوەئ یاگێڕ
  .تابەن یواچومەد

  ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب ەل ەزێراپب شیرت یناسەک و تۆخ
 کێتاک ۆشب تناکەتسەد ەشیمەھ .ەکرچ ٢٠ یەوام ۆب مەک ینال نوباس و وائ ەب ۆشب ووز ووز تناکەتسەد •

 ەمەژ ەل رەب تناکەتسەد .ەوەرەد ەتیووچ یەوەئ شاپ ،تەکەراک ینێوش ەتیەگەد کێتاک نای ەوەڵام ۆب ەوەتیێد

 .تێلاوھت ەنووچ شاپ و نانێل تشێچ شیپ ،ۆشب ناکەندراوخ

  .ەتش نیرتشاب نووباسو وائ ەب نتش ماڵەب .ووبەن تنتشتسەد یراوب ۆت رەگەئ ەشاب یکەیەدراژب تسەد یتیرپس  •
 !ۆشب تناکەتسەد ەوەئ یتایج ەل .تێشخەبەدێپ تەتخاس یکەیاینڵد شێکتسەد

   .ەمژپب و ەکۆکب ادتکشینائ رەس ەب •

 کەن ،تیەدیێڕف ناشاپ تیناوتەد ەک تینێھبراکەب زەغاک یڕسەسەد ۆت تێبەد ووب یوامڵچ وڕەت تتوول رەگەئ

  .ۆڕەپ یڕسەسەد

   .تیرگرەو ادکڵەخ ڵەگەل کەیادوەم ەدڵوەھ •

 ادەوەرەد ەنووچ ەل ،ناکەیتشگ ەزارمائ ەب اەوەنتساوگ یتاک ەل تیرگاڕ ادکڵەخ ڵەگەل کەیادوەم ،تێرکب رەگەئ

 .ەیێل یرۆز یکێکڵەخ ادەنانێوش وەل ەکنوچ نیڕکتش ۆب

 .ادڵام وێن ەل كاپ یاوەھ •

  .ادڵام وێن ەل ەلەگرێن و ەرەگج ینانێھراکەب ەل ەرگب روود ەب تۆخ .ەکب یکڕۆگاوەھ ووز ووز ادڵام ەل

 
 ھک ک2ناسھک ڵھگھل یراكواھ ھب م@ۆھکۆتس و دنول ،یرۆبۆتۆی ھل ینامرەد ییھگنیژ وراک یشھب ھل یراک یک2پورگ نھیال ھل ھنایراگژۆمائ مھئ
 رھسھل ،نروتلھک ەرف و کسھت ھک نووب2جھتشین یناکھن2وش ھل یتسوردنھت یر2دواچ و یغاسشھل یراک یراوب ھل ھیھھ نایتھبیات یک2نومزھئ
 نھیال ھل ناكھیراگژۆمائ .هوواركهدامائ نووب ادتسەدرھب ھل ادییەوھتھنو2ن و دیوس یناکھییمرھف اگزەدوماد نھیال ھل ھک یھنایرایناز وھئ یھنیچنب

ەوھتەوارك تساڕتشپ ندرکوھھواتھپ یرۆپسپ یییکشیزپ . 
www.artcovid.se 
 




