
Endamek malbata min neçar e ku ceribandinek korona bike. 

Ez çawa tevdigerim? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kesê ceribandî ji kerema xwe heya ku encama testê peyda nebe li malê bimîne. 
Encam bi gelemperî di nav 48 demjimêran de ye. 

 Ger bixwe ti nîşanên we tune, ji kerema xwe bi karsazê xwe re zelal bikin ka hûn dikarin 
werin ser kar.  

 Ger destûr heye ku hûn biçin ser kar, em tewsiye dikin ku devê xwe û pozê xwe bigirin 
heya ku endamê malê encama testê bistîne. 

 Hevkarên we yên kar dikarin di destpêkê de normal tevbigerin. 

 
 

Encama testa neyînî ya 

SARS-CoV-2 

 Daîreya tenduristiyê ji bo endamê mala we ya ku ce-
riband erênî karantînek derdixe. Ev yekem bi devkî bi 
têlefonê tê kirin û dûv re jî bi postê tê kirin. 

 Heke gengaz be, divê hûn ji cîh û demkî ji endamê mala 
xwe veqetin. 

 Wekî beşek ji nasnameya têkiliyê ya li ser têlefonê, kon-
trol tê kirin ku were tespît kirin ka ji we re karantînek 
hatiye saz kirin an na. 

 Ger ji we re karantînek hat şandin, ji kerema xwe 
tavilê kardêrê xwe agahdar bikin. 

 Hûn ê tenê bêne ceribandin heke hûn nîşanan pêşve 
bibin. 

 Ger kesê ku di mala we de ceribandinên 
neyînî dike, hûn ne di bin rîskek zêde ya 
enfeksiyonê de ne. 
Li gorî pîvana giştî ya dûr û paqijiyê, hûn 
dikarin jiyana xweya rojane bidomînin. 

  

Encama testa erênî ya 

SARS-CoV-2 

Encama testa SARS-
CoV-2 min e 

pozîtîf 
 

 Karantîn dimîne.  

 Çavdêriya bijîjkî ya 
birêkûpêk heye. 

 Daîreya tenduristiyê 
kesên pêwendiyê we 
diyar dike, kî dibe bi-
la bibe. jî divê bêne 
karantîn kirin. 

 Kesên bi nîşanan re 
têkilî jî têne ceriban-
din. 

Encama testa SARS-
CoV-2 min e 

Nebaş 
 

 Karantîn dimîne. 

 Pêdivî ye ku ji end-
amê malê veqetînek 
cîhkî û demkî hebe. 

 Ger we ji Korona-yê re erênî 
ceribandiye, heya ku hûn ji hêla 
beşa tenduristiyê ve ji karantînê 
neyên berdan li malê bimînin 
(ne ji destpêka nexweşiyê 10 roj 
berê, li gorî pêvajoya nexweşiyê 
ve girêdayî ye). Ceribandinek 
duyemîn tune. 
Rakirina karantîn yekem car bi 
devkî bi têlefonê, dûv re bi 
posteyê tê ragihandin.  

 Heke hûn di teşwîqkirina beşa 
tenduristiyê de wekî têkiliyek 
nêz (saxlem) hatine ceribandin, 
ji kerema xwe rêzikên beşa 
tenduristiyê bişopînin. 

Heger pirsên we hebin, hûn dikarin bi xeta germ a 
welatiyê navçeyê re têkilî daynin: 04821/888730 

(Agahdarî tenê bi almanî gengaz) 

Ji 16-ê Çileya Pêşîn a 2020-an de (Mijar dê were guhertin) 


