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 ڕێنوێنی نوێ لھ سھر گرووپی پارێزگاریکار (شیلدینگ) لھ لیدز
. ڕێنوێنی بۆ مانھوە لھ ماڵھوە وەستا ھوەئاگۆست یھھر وەک دەزانن لھ یھک  

لھو کاتھوەی کھ ڕێژەکھ لھ کۆتاخاڵی خۆیدا بوو، حکوومھت  ھۆکھی ئھوە بوو کھ ڕێژەی توشبوان بھ ڤایرۆسی کڕۆنا دابھزیبوو
ئھگھر دەتوانن بھ پێی ڕێنوماییھکان ئاگایاری زیاتر لھ خۆت  و خۆتان بپارێزن.  وتی کھ ئێستا پێویست ناکات کھ لھ ماڵھوە بمێننھوە

نھکانتان.بۆ بازاڕکردن، شوێنی نوێژکردن و یا شوێنی کارکرد یپارێزراو بێت کھ بچ یبکھن، دەتوان  

 -ئھگھر دۆکتۆرەکھت پێی وتووی کھ ھێشتا تۆ پێویستھ کھ لھ ماڵھوە بمێنیتھوە بھ ھۆی ئھو کێشھ تھندرووستیانھی کھ ھھنووکھ ھھتھ
 تکایھ گوێ بھ ڕێنوماییھکھی بدە. 

 

ڤایرۆسی کرۆنا ھێشتا ھھر جێگای مھترسییھ، و ڕێژەکھی دەتوانێت دیسان 
قایمکارییھکان بۆ پاراستنی خۆت لھ بھرچاو بگرە.سھربکھوێتھوە. تھواوی    

 
 

 

 بۆ ئھوەی کھ بھ سھالمھت بمێنیتھوە دەبێت:
 

 
بھ بھردەوامی دەستت بشۆی ئھو کاتھی 

 کھ دەگھڕیتھوە بۆ ماڵھوە.

 
دەمامک لھ دەرەوەی ماڵھکھت بکھ، 

بھتایبھت ئھو کاتھی کھ لھ ژوورەوەی و 
مھودای نێوان بپارێزیت.تۆ ناتوانیت   

 

 
مھودای باش لھ دەرەوەی ماڵھکھت 

 بپارێزە.
 

 
 

یا کلێنس بھکار بھێنھ، پاشان دەست بھ جێ بیکھ ناو تھنھکھی خۆڵھکھوە و  کاتێک دەپشمیت لھ ناو ئھنیشکتدا بپشمھ •
 دەستت بشۆ.

 داخراوەن.لھ کاتی قھرەباڵغییدا مھچۆ شوێنھ قھرەباڵغھکان، بھتایبھت ئھو شوێنانھی کھ   •
یا  و پی ئھگھر ھھستت کرد کھ نھخۆشی و یا کێشھی تھندرووستیت ھھیھ و ناتوانی چارەسھری بکھی پێوەندی بھ جی •

 ەوە بکھ و یا سھردانی بھشی تھواری لھ دۆخی بھپھلھدا بکھ. ۹۹۹ەوە بکھ. پێوەندی بھ  ۱۱۱
لھ ماڵھوە بمێنھوە و  – پی یا نھخۆشخانھبۆ جی  مھچۆەکانی ڤایرۆسی کڕۆنات ھھبوو و گھشھی کرد، ژەئھگھر ئاما •

 ەوە بکھ و یا سھردانی ئھم وێبسایتھی خوارەوە بکھ.۱۱۹پێوەندی بھ تاقیکردنھوە ئھنجام بدە. 
www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test  

 

 

http://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
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ئھگھر رێژەی تووشبووان زیادی کرد ڕێنوێنی مانھوە لھ ماڵھوە ڕەنگھ دیسان 
ئھنجام دەدرێت. تۆدەربچێتھوە. ئھمھ بۆ یارمھتی و پاراستنی    

   

 

  سھرچاوەکانیتر: بازاڕکردن، رەچھتھ وەرگرتن و
بۆکسی خواردن، رەچھتھ و سھرچاوەکانیتر لھوە زیاتر ناھێنرێن بۆ 

تۆمارکردووە سھیری  نیشتمانیماڵھوەتان. ئھگھر تۆ ناوی خۆت الی تیمی 
، تۆ ھێشتا دەتوانی پێوەندی بھ نامھی بھرگریکاری(شیدلینگ) بکھ

سوپێرمارکێتھکانھوە بکھی بۆ ئھوەی شتھکانت بۆ بھێننھ ماڵھوە. ئھگھر لھوە 
گھرانی کھ شتھکانت بھ سھالمھت بھ دەست نھگات ئێمھ دەتوانین پێوەندیت نی

بدەین بھ ھھندێ کھسی خۆبھخشھوە کھ دەتوانن لھم بوارەدا یارمھتیت بدەن. 
. ئھگھر پێویستییھکی بھپھلھت بھ خواردن ۰۱۱۳۳۷۸۱۸۷۷پێوەندی بکھ بھ 

۰۱۱۳۳۷٦۰۳۳۰ھھیھ پێوەندی بکھ بھ :   
 

 

 کار و دامھزراندن:
ھ کانھوە بۆ سھر کارەکھت لھ گھڵ دۆکتۆرەکھت قسان بڕتھندرووستی خۆت دەترسیت بۆ گھ بواریئھگھر لھ  •

 کھ دەتوانێت بھ تایبھتی لھم بوارەدا ڕێنوێنیت بکات.
ئھگھر ناتوانی لھ ماڵھوە کار بکھی ئێستا دەتوانی بگھڕیتھوە سھر کارەکھت و ئھو کھسھی کھ کاری لھ ال  •

 سھالمھتی و تھندرووستی تۆ.بێت بۆ پاراستنی دەبێت ئامادە دەکھی 
ئھگھر تۆ و خاوەن کارەکھت نھتانتوانی لھ سھر ئھوە ڕێبکھون تۆ دەتوانی پێوەندی بکھی بھ ڕێنوێنی  •

 بۆ ڕێنوێنی وەرگرتن لھ سھر دامھزراندن. ۰۱۱۳۲۲۳٤٤۰۰شارۆمھندانی لیدزەوە بھم ژمارەیھ: 
دەتوانی بھ شێوەی پارێزراو ئھو کارە بھ الیھنی راو نییھ ئھگھر تۆ پێت وایھ کھ شوێنی کارەکھت پارێز •

بھ بھڕێوەبھری تھندرووستی و سھالمھتییھوە لھ ڕێگای ئھم   یدەتوانی پێوەندی بکھ. پھیوەندیدار ڕابگھیھنیت
 .۰۳۰۷۹۰٦۷۸۷ژمارە تھلھفۆنھوە 

 

 لھ گھڕانھوە بۆ سھر 'ژیانی ئاسایی' ھھست بھ نیگھرانی دەکھیت؟
تۆ بھ تھنیا نییت. ھھزاران کھس لھ لیدز کھ لھم ماوەیھدا لھ ماڵھوە بوون لھ گھڕانھوە بۆ ژیانی ئاسایی ھھست بھ 

ی بھ زۆری ئھگھری ئھوەی کھ تووشنیگھرانی دەکھن. ئھگھر تۆ ڕێنوێنیھکانی تھندروستی لھ بھر چاو بگریت تۆ 
 ڤایرۆسی کڕۆنا بیت کھم دەکھیتھوە.

ن کھ: ئێمھ ڕێنوێنیت دەکھی   

 ھھنگاو بھ ھھنگاو بڕۆ و ھھوڵی ئھوە مھدە کھ ھھموو شتێک لھ یھک کاتدا بکھیت. -１
 ئھگھر پێویستت بھ ڕێنوێنی و یارمھتی بوو داوای بکھ. -２

ێوەندی بھ پانی دەتو تۆبدات ئھگھر تۆ ھھستت بھ نیگھرانی کرد.  تئھوە پێویستھ کھ کھسێک یارمھتی
 .۰۸۰۰۱۸۳۰٥٥۸بھم ژمارەیھ  یھوە بکھکاتژمێری تھندرووستی دەروونیی ۲٤ھێڵی 
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 بھردەوام زانیاری وەربگرە:

بۆ ئھوەی بھ سھالمھت بمێنیتھوە پێویست دەکات کھ لھ زانیارییھ نیشتمانی و ناوچھییھکان بھ 
 بھردەوامی ئاگادار بیت.

 
           تھلھفۆن                   ئۆنالین
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ژمارەی پھیام             خشتھی ڕێنوێنی.                          
 

 ۱ئێڵ سی سی کۆڤید                            ۰۷٤۸۰٦۳۲٤۷۱ 
                                  ھھڵبژێرە

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


