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ئایا نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنات تێدایە؟ خۆت و خەڵکی ناو ماڵەکەت 
دەبێت خۆتان لە کەسانی دیکە جیابکەنەوە. 

ئەگەر کۆکە، پلەی گەرمیی بەرزی لەش )تا( یان نەمانی تام یان بۆن/ گۆڕانکاری لە هەستی تام یان بۆندا، تۆ 
خۆت و خەڵکی ناو ماڵەکەت دەبێت لە ماڵەوە بمێننەوە و یەکسەر پشکنینێک ئەنجام بدەن. تۆ دەتوانیت 

 ئەوە لە NHSinform.scot/test-and-protect ئەنجام بدەیت یان بە تەلەفونکردن بۆ
2816 028 0800 ئەگەر ناتوانیت بچیتە سەر ئینتەرنێت. تۆ خۆت و هەموو ئەوانەی کە لە ماڵەکەدا 

لەگەڵ تۆ دەژین دەبێت لە ماڵەوە بمێننەوە هەتا ئەنجامەکانی پشکنینەکە دەگەڕێتەوە. 

هەروەها، ئەگەر تۆ لەگەڵ کەسێک بوویت کە ئەنجامی پشکنینەکەی پۆزەتیف بووە یان ئەگەر تۆ 
ڕۆیشتوویت بۆ واڵتێک کە لە لیستی کەرەنتینەدایە، دەبێت خۆت لە کەسانی دیکە جیا بکەیتەوە. ئەوە 

تەنانەت کاتێکیش کە تۆ نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنات تێدا نەبێت.

ئایا من بۆ ماوەی چەندە خۆم لە کەسانی دیکە جیابکەمەوە؟
ئەگەر نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنات تێدا بوو، لە ماڵەکەی خۆتدا بمێنەرەوە بۆ ماوەی 10 ڕۆژ. ئەوانی 

دیکە لەناو ماڵەکەتدا دەبێت بۆ ماوەی 14 ڕۆژ لە ماڵەوە بمێننەوە. ئەوە هەموو ئەوانە دەگرێتەوە کە لەناو 
ماڵەکەتدا دەژین.

ئایا من چۆن خۆم لە کەسانی دیکە جیابکەمەوە؟
خۆجیاکردنەوە لە خەڵک واتە هەموو کاتێک لە ماڵەوە بمێنیتەوە و نابێت خەڵکی هیچ ماڵێکی تر بێنە ناو ماڵەکە. 

 مەچۆ بۆ دوکانەکان یان مناڵەکان مەبە بۆ قوتابخانە، هەتا ئەنجامەکانی پشکنینەکەت بەدەست 	 
دەگاتەوە، تەنانەت ئەگەر داپۆشەری دەموچاویش ببەستیت

 مەڕۆ بۆ قوتابخانە یان باخچەی ساوایان	 

 سەگەکەت مەبە بۆ پیاسە	 

 ڕێگە بە خەڵک مەدە بێنە ناو ماڵەکەت بۆئەوەی شتومەکی بازاڕکردنت بۆ بهێنن، ئاگاداری مناڵەکان 	 
بکەن یان بۆ هەر هۆکارێکی گردبوونەی تر
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پێشتر پالن بۆ کارەکان دابنێ 
نەوەک پێویستیت بەوە بێت کە خۆت لە کەسانی دیکە جیا بکەیتەوە ئەوە بیرۆکەیەکی باش دەبێت 

ئەگەر هەندێک شت لە ماڵەوە ئامادە بکەیت. ئەوانە دەبێت ئەم شتانە بگرنەوە:

 ئەو دەرمانانەی کە تۆ بە شێوەیەکی ئاسایی لە ماڵە وه لەبەردەستدا دایان دەنێیت	 

 دابینکردنی خۆراکی بنەڕەتی	 

 وردەکارییەکانی پەیوەندی کەسێک کە تۆ دەیناسیت بۆئەوەی بازاڕکردنت بۆ ئەنجام بدات )ئەو دەبێت 	 
لەبەردەم دەرگای دەرەوەدا بۆت دابنێ( و بڕوات سەگەکەی ببات بۆ پیاسە.

پشتگیری سەبارەت بە پارە
ئەگەر پێویستیت بەوە بوو کە خۆت لە کەسانی دیکە جیا بکەیتەوە خاوەنکارەکەت دەبێت یارمەتیت بدات و 

لەوانەیە تۆ بتوانیت پارەدانی یاسایی کاتی نەخۆشی وەربگریت. 

ئەگەر تۆ دەرامەتێکی کەمت هەیە و  لەالیەن پشکنین بکە و بپارێزە داوات لێ کراوە کە خۆت لە کەسانی دیکە 
 جیا بکەیتەوە، تۆ لەوانەیە بتوانیت بەخشینێکی پشتگیری خۆجیاکردنەوە لە خەڵک

)Self-Isolation Support Grant( بەبڕی 500 پاوەن وەربگریت. تەنانەت ئەگەر دەستیشت بە داهاتی 
 گشتی ڕانەگات تۆ هێشتا لەوانەیە پەسەند بکرێیت. بۆ زانیاری زیاتر تەلەفون بکە بۆ

.0800 111 4000 National Helpline

پەیوەندی پشتگیری بنەڕەتی
 ئەگەر تۆ کەست نییە کە بتوانێت یارمەتیت بدات بۆئەوەی خۆراک یان دەرمانت بۆ بهێنێت

  کاتێک کە خۆت لە کەسانی دیکە جیادەکەیتەوە، تەلەفون بۆ هێڵی یارمەتی نیشتمانیی
 )National Assistance Helpline( بکە بە ژمارە 4000 111 0800 )دووشەممە بۆ هەینی

9 ی بەیانی بۆ 5 دوانیوەڕۆ(. 

clearyourhead.scot ئەگەر خەمی تەندروستی دەروونی خۆتە، سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە

parentclub.scot ئەگەر خەمی تەندروستیی دەروونیی مناڵەکەتە، سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە

ئەگەر ئاکاری خراپی ناوماڵ کاریگەری لەسەر داناویت، تەلەفون بکە بۆ 1234 027 0800 یان سەردانی 
 sdafmh.org.uk ئەم ماڵپەڕە بکە

تۆ هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بە گرووپی خەڵکی ناوچەکەی خۆتەوە بکەیت، کە دەتوانن یارمەتیت 
بدەن یان پێشنیاری کەسانی دیکە بکەن کە بتوانن یارمەتت بدەن.


