
کاتێک لھ ژینگھیھکیقھرەباڵغ و جھنجاڵدایت، پاراستنی تھندروستیی خێزانھکھت و دوورگرتنیان لھ پھتای کۆرۆناکارێکی 
سھختتریشھ.ھھندێک شت ھھن کھ  دەتوانیت ئھنجامیان بدەیت بۆ ئھوەی شتھکان لھسھر خێزانھکھت ئاسانتر بن

بۆ زانیاریی زیاتر، سھردانی ئھم لینکانھی خوارەوە بکھ:

 رێنماییھکانی ژمارە
 ۱ تا ٦ لھ یا مھکھ و

بھکاریان بھێنھ

بھ پارێزراوی بمێنھوە
 سنوور بۆ دەرچوون و گھڕانھوەی خھڵک بۆ شوێنی
 سھرەکیی ژیانت دابنێ؛ تا دەکرێت، با ھاتن و چوون

کھمتر بێت.

 یاساکانی تایبھت بھ کۆرۆنا بزانھ؛ بزانھ لھ
 ناوچھکھت چ شتێک ھھیھ بتوانیت بیکھیت و چ

شتێک رێگھپێدراو نییھ

 ھاوکاریی منداڵھکانت
 بکھ بۆ جێبھجێکردنی
لێکدووریی جھستھیی
 ئھوە بۆ منداڵھکانت روون بکھوە کھ ئھوان
 بھ دوورکھوتنھوەی جھستھییان لھ خھڵکی
 دیکھ، رۆڵێکی گرنگ لھ پاراستنی خۆیان

و کۆمھڵگاکھیاندا دەگێڕن

 کاتێک کھ ھھوڵدەدەن لێکدوورکھوتنھوەی
 جھستھیی پھیڕە بکھن، بھ شێوەی ئھرێنی

 سھرنجی زیاتریان پێ ببھخشھ

 دەست شوشتن و
 پاکوخاوێنی بکھ بھ بابھتی

سھرگھرمی و چێژ
 رەنگھ دەستکھوتنی ئاو و سابوون قورس بێت، بھ�م

پاکوخاوێنی ئێستا لھ ھھموو کاتێک گرنگترە

 ھھوڵبدە چھندی دەکرێت، دەستی ئھندامانی خێزان بھ
بھردەوامی بشۆیت

ھاوکاریی مندا�ن بکھ بۆ ئھوەی چۆنیھتیی 
دەست شوشتن بھ ئاو و سابوون فێری  یھکتر 

بکھن.

ھانی مندا�ن بدە کھ دەست لھ دەموچاویان 
نھدەن

بھ ئھرێنی بمێنھوە، رۆتینێکی رۆژانھ دروست بکھ و کاتی تایبھت بۆ ھھر منداڵێک تھرخان بکھ؛ ئھم 
رێکارانھ ھاوکارت دەبن بۆ ئھوەی رەفتاری منداڵھکھت و ھھست و سۆزی خۆت ئیدارە بدەیت.

ساتێک بوەستھ
 رەنگھ جێگایھکی تایبھتت نھبێت بۆ ئھوەی مامھڵھ لھگھڵ

ئھو ھھموو گوشار و ھھست و سۆزەدا بکھیت

 بزانھ کھی ھھست بھ سترێس یان بێتاقھتی دەکھیت؛ ئھو
 کات بۆ ساتێک بوەستھ.. تھنانھت وەرگرتنی سێ 

ھھناسھی قووڵیش رەنگھ دۆخھکھ باشتر بکات!

 دەستخۆش! ملیۆنان خێزان پێیان وایھ کھ ئھمھ رێگایھکی
کاریگھرە.

رۆژانھ وەرزش بکھ
 ھانی مندا�ن بدە بۆ ئھوەی بیر لھو چاالکییانھ

 بکھنھوە کھ دەتوانن وەک وەرزش ئھنجامیان بدەن
 وھیچ بھرکھوتنێکیشیان لھگھڵ ئھو کھسانھدا

نھبێت کھ لھ ھھمان ماڵ یان ژینگھی ئێوەدا ناژین

 دەتوانن چێژ لھ چاالکیی وەک بازبازێن، سھما و
شایی یان راکردن لھ بازنھیھکدا وەربگرن

 پێکھوە قورساییھکھ
ھھڵبگرن

 چاودێریکردنی مندا�ن و ئھندامانی دیکھی
 خێزان لھ ژینگھ و ماڵی تھنگ و بچووکدا کارێکی

 قورسھ، بھ�م زۆر ئاسانتر دەبێت کاتێک کھ
بھرپرسیاریھتییھکان دابھشدەکرێن

 ھھوڵبدەن کاروباری ناوماڵ و چاودێریی منداڵ و
 ئھرکھکانی دیکھ بھ یھکسانی لھ نێوان ئھندامانی

خێزاندا دابھش بکھن

 لھگھڵ ئھندامھ گھورەساڵھکانی ناو ماڵھکھدا،
 خشتھیھک بۆ کاتھکانی کارکردن و پشوو دروست

بکھن

 کاتێک کھ ھھست بھ ماندوویھتی و سترێس
 دەکھیت، ئاساییھ ئھگھر داوای ھاوکاری بکھیت

بۆ ئھوەی بتوانیت پشوویھک وەربگریت

     WHO رێنمایی یونیسێف رێنمایی زمانی دیکھ پاڵپشتی بھڵگھیی

دایبابێتی لھ سھردەمی کۆرۆنادا
ندا ڵغھکا قھرەبا کۆمھڵگا  و  ماڵ  لھ  یبابێتی   دا
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