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ڕ"ﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑۆ ﺋﮫواﻧﮫی ﺳﮫروو  ٧٠ﺳﺎ4ن و ﭘ"ﮑﮫوە ﻟﮫﮔﮫڵ ﻣﻧداڵ ﯾﺎن ﻧﮫوهﻛﺎﻧﯾﺎﻧدا دەژﯾن
ﺋەواﻧەی  ٧٠ﺳﺎڵ ﯾﺎن ﺑەرەوژوورن ﯾﺎن ﻧەﺧﯚﺷﯽ ﺟﯚراﺟﯚرﯾﺎن ھەﯾە ﺑە ووردی ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑە ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻟە ڕادەﺑەدەرە ﺑﯚ
ﺋەوەی ﺗﻮوش ﻧەﺑﻦ .ﺑﯚ ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﮐە ﻟە ﻧێﻮ ﺧێﺰاﻧێﮑﯽ ﮔەورە ﻟە ﻣﺎڵێﮑﯽ ﺗەﺳﮑﺪا دەژﯾﻦ ﮐە ﻣﻨﺪاڵ و ﮔەورەی ﺗێﺪاﯾە،
ﮐﺎﺗێﮑﯿﺶ ﻣﺮۆڤ ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾەﮐﯽ زۆری ﻟەﮔەڵ دراوﺳێ و ﺧﺰﻣەﮐﺎﻧﯿﺪا ھەﯾە ،ھێﻨﺪە ﮐﺎرێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎن ﻧﯿە .ﺑەاڵم ﭼەﻧﺪ
ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎرﯾەﮐﯽ ﺑﺎش ھەﯾە:
ھﮫو4دە ﺧﮫ4ﮑ"ﮑﯽ ﺗﺎزە ﻧﮫﺑﯾﻧﯾت ﮐﮫ ﻟﮫو ﻣﺎ4ﮫی ﺧۆﺗدا ﻧﺎژﯾن.
•

ﻟە ھەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻧەﯾەن ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺳەرداﻧﺖ ﺑﮑەن .ﺋەﮔەر ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ﻣﻨﺪاڵ ﯾﺎن ﮔەورەﯾەک
ﮐە ﻟە ھەﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮ ﻟەﮔەڵﺘﺎﻧﺪا ﻧﺎژی و ھﺎت ﺑﯚ ﺳەرداﻧﺘﺎن ،وا ﺑﺎﺷە ﺋەﮔەر ﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟە ژوورێﮑﯽ ﮐەدا ﺑﻤێﻨﯿﺘەوە .ﺟﺎ
ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿە ﺋەﮔەر دەرﮔﺎﮐەﺷﯽ ﮐﺮاوە ﺑێﺖ.

•

ﺋەﮔەر ﺑﻮاری ﺋەوەش ﻧەﺑێﺖ ﺑﭽﯿﺖ ﻟە ژوورێﮑﯽ ﺗﺮ ﺑﯿﺖ ،ﭼەﻧﺪ ﺑﮑﺮێﺖ ﻟە ﻣەوداﯾەﮐﯽ دوور ﻟە ﮐەﺳەﮐە ﺑە.

•

ﮐﺎﺗێﮏ ﮐەﺳەﮐە ڕۆﯾﺸﺖ ،دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑە ﺋﺎو و ﺳﺎﺑﻮن ﺑﺸﯚ.

ھﮫو4دە ﺋﮫﮔﮫر ﮐرا ﮐوﻧﺟ"ﮏ ﻟﮫ ﻧ"و ﻣﺎ4ﮫﮐﮫدا ﺑۆ ﺧۆت ﭘﮫﯾدا ﺑﮑﮫﯾت.
•

ﺟﺎ ڕەﻧﮕە ﮐﻮرﺳﯿەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﺧﯚت ﺑێﺖ ﻟە ﺳﻮﭼێﮑﺪا ﮐە ﺗەﻧﮭﺎ ﺗﯚ ﺑﯚت ھەﺑێﺖ ﻟەوێﺪا داﻧﯿﺸﯿﺖ .ﻟەو ﺣﺎڵەﺗەدا
ھەﻣﯿﺸە ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮە ﺧﯚت ﺑەدوور ﺑﮕﺮﯾﺖ ﻟەو ﺧەڵﮑﺎﻧەی ﺗﺮ ﮐە ﻟە ﻣﺎڵەﮐەدا دەژﯾﻦ.

•

ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮔﺮﻧﮕە ﺧﯚت ﺑە دوورﺑﮕﺮﯾﺖ ﻟە ﮐەﺳێﮑﯽ ﻧﺎو ﺧێﺰاﻧەﮐە ﮐە ﭘﮋﻣﯿﻦ ،ﮐﯚﮐە ،ﺗﺎ ﯾﺎن ﺋﺎزاری ﻗﻮرﮔﯽ ھەﯾە.

ھﮫوای ﭘﺎک ﺑﮫﺳوودە.
•

ﺑﯚ ﭘﯿﺎﺳەﯾەک ﺑﭽﯚ دەرەوە ،ﯾﺎن ﻟە ﺑﺎﺧﺪا داﻧﯿﺸە و ﻗﺴە ﺑﮑە .ﺑەاڵم ﻣەودای ﻻﻧﯽ ﮐەم  ٢ﻣەﺗﺮ ﻟە ﺧەڵﮑﺎﻧﯽ ﺗﺮەوە
وەرﮔﺮە .ﮐە ﭼﻮوﯾﺘەوە ﻣﺎڵەوە دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑە ﺋﺎو و ﺳﺎﺑﻮن ﺑﺸﯚ.

•

ھەوای ﻣﺎڵەوە زوو زوو ﺑﮕﯚڕه.

•

ﻟە ﻧﺎو ﻣﺎڵﺪا ﺧﯚت ﺑە دوورﮔﺮە ﻟەھەﻣﻮو ﺟﯚرە دووﮐەڵێﮑﯽ ﻧێﺮﮔەﻟە ﯾﺎن ھەر ﺟﯚرێﮑﯽ ﺗﺮی ﺗﻮوﺗﻦ.

ﭘﮫﯾوەﻧدﯾﮫﮐﺎﻧت ﻟﮫﮔﮫڵ ﺧﮫ4ﮑدا ﺳﻧووردارﮐﮫ ﺗﮫﻧﺎﻧﮫت ﮐﺎﺗ"ﮏ ﻟﮫ دەرەوﺷدا دەﺑﯾت.
•

ﻣەﭼﯚ ﺑﯚ ﺷﺘﮑڕﯾﻦ.

•

ﻣەﭼﯚ ﺑﯚ ﺳەرداﻧﯽ ﻣﺎاڵﻧﯽ ﺗﺮ ﯾﺎن ﺑﯚ ﺋەو ھﯚاڵﻧەی ﺧەڵﮏ ﺗﯿﺎﯾﺎﻧﺪا ﮐﯚدەﺑﯿﺘەوە.

•

ﺧﯚت دوورەوﭘەرێﺰ ڕاﮔﺮە ﻟە ﮔﻮاﺳﺘﻨەوە ﺑە ﺋﺎﻣڕازە ﮔﺸﺘﯿەﮐﺎن ﺋەﮔەر ﻟە ﺗﻮاﻧﺎﺗﺪا ﺑﻮو.

زاﻧﯾﺎری ﮔﺷﺗﯾﯽ دەرﺑﺎرەی ﭬﺎﯾرۆﺳﯽ ﮐرۆﻧﺎ وﻧﮫﺧۆﺷﯽ ﮐۆﭬﯾدی١٩-
ﮐۆﭬﯾدی١٩-ﭼﯽ ﯾﮫ؟
ﮐﯚﭬﯿﺪی ١٩-ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐﯽ ﭬﺎﯾﺮۆﺳﯿە ﮐە ﺑە ھﯚی ﭬﺎﯾﺮۆﺳﯽ ﮐﺮۆﻧﺎی ﻧﻮێﻮە ﭘەﯾﺪا ﺑﻮوە ،ﮐە ﻟەوەوﭘێﺶ ھەرﮔﯿﺰ ﺑﻮوﻧﯽ ﻧەﺑﻮوە.
ﺑﯚﯾە ھﯿﭻ ﮐەﺳێﮏ ﻧەﺑﻮوە ﮐە ﺑەرھەڵﺴﺘﯽ ﺑەراﻣﺒەر ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐە ھەﺑێﺖ ،ﺑﯚﯾە ﺗﻮاﻧﯽ ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺪا ﺑاڵو
ﺑﺒێﺘەوە.
ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﮑﺮدن ﻟە ﻧێﻮان ﻣﺮۆﭬەﮐﺎﻧﺪا دەﮔﻮێﺰرێﺘەوە ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮐﺎﺗێﮏ ﻣﺮۆڤ دەﮐﯚﮐێﺖ و دەﭘﮋﻣێﺖ .ﻟەو
ﺣﺎڵەﺗەدا دڵﯚﭘە ﺋﺎوی ﺑﭽﻮوک دەﭼێﺘە ھەواوە .ﺋەﮔەر ﻣﺮۆڤ ﻟە ﻧﺰﯾﮑﯽ ﮐەﺳەﮐەوە ڕاوەﺳﺘێﺖ ،وەرﯾﺪەﮔﺮێﺖ و ﺗﻮوﺷﯽ
دەﺑێﺖ.
ﺟﺎ ڕەﻧﮕە ﻣﺮۆڤ ﺗﻮوﺷﯽ ﺑﺒێﺖ ﺋەﮔەر ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﻟە دەﺳﺘﯽ ﯾەﮐێﮑﯽ ﺗﺮەوە ﺑەر دەﺳﺘﯽ ﺑﮑەوێﺖ .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ﺋەﮔەر ﻣﺮۆڤ
ﺗەوﻗە ﺑﮑﺎت .ﭘﺎﺷﺎن ﺋەﮔەر ﻣﺮۆڤ ﺑە ڕێﮑەوت دەﺳﺖ ﻟە دەﻣﻮﭼﺎوی ﺧﯚی ﺑﺪات ،ڕەﻧﮕە ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑﭽێﺘە ﻟەﺷﯿەوە ﻟە
ڕێﮕﺎی ﺋەوەی دەﺳﺖ ﺑﺒﺎت ﺑﯚ ﭼﺎو ،ﻟﻮوت و دەﻣﯽ .ﺑﯚﯾە دەﺑێﺖ ﻣﺮۆڤ زوو زوو دەﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮات و دەﺳﺖ ﺑﯚ
دەﻣﻮﭼﺎوی ﻧەﺑﺎت.

ﺧﯚت و ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﺑﭙﺎرێﺰە ﻟە ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐە
•

دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ زوو زوو ﺑﺸﯚ ﺑە ﺋﺎو و ﺳﺎﺑﻮن ﻻﻧﯽ ﮐەم ﺑﯚ ﻣﺎوەی  ٢٠ﭼﺮﮐە .ھەﻣﯿﺸە دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ ﮐﺎﺗێﮏ
دێﯿﺘەوە ﺑﯚ ﻣﺎڵەوە ﯾﺎن ﮐﺎﺗێﮏ دەﮔەﯾﺘە ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎرەﮐەت ،ﭘﺎش ﺋەوەی ﭼﻮوﯾﺘە دەرەوە .دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑەر ﻟە ژەﻣە
ﺧﻮاردﻧەﮐﺎن ﺑﺸﯚ ،ﭘﯿﺶ ﭼێﺸﺖ ﻟێﻨﺎن و ﭘﺎش ﭼﻮوﻧە ﺗﮫواﻟێﺖ.

•

ﺳﭙﺮﯾﺘﯽ دەﺳﺖ ﺑﮋاردەﯾەﮐﯽ ﺑﺎﺷە ﺋەﮔەر ﺗﯚ ﺑﻮاری دەﺳﺘﺸﺘﻨﺖ ﻧەﺑﻮو .ﺑەاڵم ﺷﺘﻦ ﺑە ﺋﺎو وﺳﺎﺑﻮون ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷﺘە.
دەﺳﺘﮑێﺶ دڵﻨﯿﺎﯾەﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘەت ﭘێﺪەﺑەﺧﺸێﺖ .ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەوە دەﺳﺘەﮐﺎﻧﺖ ﺑﺸﯚ!

•

ﺑە ﺳەر ﺋﺎﻧﯿﺸﮑﺘﺪا ﺑﮑﯚﮐە و ﺑﭙﮋﻣە.
ﺋەﮔەر ﻟﻮوﺗﺖ ﺗەڕو ﭼڵﻤﺎوی ﺑﻮو دەﺑێﺖ ﺗﯚ دەﺳەﺳڕی ﮐﺎﻏەز ﺑەﮐﺎرﺑﮭێﻨﯿﺖ ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﭘﺎﺷﺎن ﻓڕێﯿﺪەﯾﺖ ،ﻧەک
دەﺳەﺳڕی ﭘەڕۆ.

•

ھەوڵﺪە ﻣەوداﯾەک ﻟەﮔەڵ ﺧەڵﮑﺪا وەرﮔﺮﯾﺖ.
ﺋەﮔەر ﺑﮑﺮێﺖ ،ﻣەوداﯾەک ﻟەﮔەڵ ﺧەڵﮑﺪا ڕاﮔﺮﯾﺖ ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەا ﺑە ﺋﺎﻣﺮازە ﮔﺸﺘﯿەﮐﺎن ،ﻟە ﭼﻮوﻧە دەرەوەدا
ﺑﯚ ﺷﺘﮑڕﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑە ﻟەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەدا ﺧەڵﮑێﮑﯽ زۆری ﻟێﯿە.

•

ھەوای ﭘﺎك ﻟە ﻧێﻮ ﻣﺎڵﺪا.
ﻟە ﻣﺎڵﺪا زوو زوو ھەواﮔﯚڕﮐﯽ ﺑﮑە .ﺧﯚت ﺑە دوور ﺑﮕﺮە ﻟە ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﺟﮕەرە و ﻧێﺮﮔەﻟە ﻟە ﻧێﻮ ﻣﺎڵﺪا.

ﺋﮫم ﺋﺎﻣۆژﮔﺎرﯾﺎﻧﮫ ﻟﮫ ﻻﯾﮫن ﮔروﭘ9ﮑﯽ ﮐﺎری ﻟﮫ ﺑﮫﺷﯽ ﮐﺎرو ژﯾﻧﮕﮫﯾﯽ دەرﻣﺎﻧﯽ ﻟﮫ ﯾۆﺗۆﺑۆری ،ﻟوﻧد و ﺳﺗۆﮐﮭۆGم ﺑﮫ ھﺎوﻛﺎری ﻟﮫﮔﮫڵ ﮐﮫﺳﺎﻧ9ﮏ ﮐﮫ
ﺋﮫزﻣوﻧ9ﮑﯽ ﺗﺎﯾﺑﮫﺗﯾﺎن ھﮫﯾﮫ ﻟﮫ ﺑواری ﮐﺎری ﻟﮫﺷﺳﺎﻏﯽ و ﭼﺎود9ری ﺗﮫﻧدروﺳﺗﯽ ﻟﮫ ﺷو9ﻧﮫﮐﺎﻧﯽ ﻧﯾﺷﺗﮫﺟ9ﺑوون ﮐﮫ ﺗﮫﺳﮏ و ﻓرە ﮐﮫﻟﺗورن ،ﻟﮫﺳﮫر
ﺑﻧﭼﯾﻧﮫی ﺋﮫو زاﻧﯾﺎرﯾﺎﻧﮫی ﮐﮫ ﻟﮫ ﻻﯾﮫن داﻣودەزﮔﺎ ﻓﮫرﻣﯾﯾﮫﮐﺎﻧﯽ ﺳوﯾد و ﻧ9وﻧﮫﺗﮫوەﯾﯾدا ﻟﮫ ﺑﮫردەﺳﺗدا ﺑوون ﺋﺎﻣﺎدهﻛراووه .ﺋﺎﻣۆژﮔﺎرﯾﮫﻛﺎن ﻟﮫ ﻻﯾﮫن
.ﭘزﯾﺷﮑﯾﯾﯽ ﭘﺳﭘۆری ﭘﮫﺗﺎوھﮫوﮐردن ﭘﺷﺗڕاﺳت ﻛراوەﺗﮫوە
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