
هەنگاوی دواتری ئێمە لە ڕووبەڕووبونەوەی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا

تکایە ئەم نامیلکەیە بخوێنەرەوە تا بزانیت ئەمە بۆ تۆ 
مانای چیە و چۆن دەتوانیت خۆت، خۆشەویستانت و 

کۆمەڵگاکەت بپارێزیت.

ئەم نامیلکەیە ئەمانە لەخۆدەگرێت:
 -  چۆن پشکنین بکە و بپارێزە 

)Test & Protect( کاردەکات
دەبێت تۆ چی بکەیت  -

چۆن پالن دابنێیت  -

هاوکاری  -

پاراستنی زانیاری و ساختەکاری  -

نێردراوە لە الیەن:

NHSinform.scot/test-and-protect

پشکنین بکه و بپارێزە



پشکنین بکە و بپارێزە )Test & Protect( چییە؟
ی NHS Scotland هەنگاوی دواترە  خزمەتگوزاریی پشکنین بکە و بپارێزە )Test & Protect(ـ 

لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. بە شێوەیەک کار دەکات بزانن ئەو کەسانە کێن کە 
ڤایرۆسەکەیان هەبووە و نزیکی کێ بوون و بەرکەوتنیان لەگەڵ کێ هەبووە، ئەمەش بۆ پچڕاندنی 

ئەڵقەی تووشبوون و وەستاندنی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە یە. بۆ ئەوەی ئەم هەنگاوە کاریگەر بێت، 
پێویستمان بە یارمەتی تۆیە.

 چی بکەم ئەگەر نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنام هەبێت؟
ئەگەر کۆکەی بەردەام، پلەی گەرمی بەرز، یان لەدەستدان یان گۆڕانی هەستی تامکردن یان بۆنکردنت 

هەیە، خۆت جیابکەرەوە و دەستبەجێ داوای پشکنینی ڤایرۆسی کۆرۆنا بکە. دەتوانیت لەڕێی 
 ئینتەرنێتەوە داوای پشکنین بکەیت لەڕێی ئەم بەستەرەوە 

NHSinform.scot/test-and-protect یان ئەگەر ناتوانیت ئینتەرنێت بەکاربهێنیت، 
پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی 2816 028 0800.

ئەگەر نیشانەکانت تێدا دەرکەوت، دەبێت دەستبەجێ خۆت جیا بکەیتەوە و بۆ ماوەی 10 ڕۆژ لە 
ماڵەوە بمێنیتەوە. دەبێت کەسانی تری خانەوادەکەت بۆ ماوەی 14 ڕۆژ لە ماڵەوە بمێننەوە ئەگەر 

ئەوانیش نیشانەکانیان تێدا دەرکەوت.

ئەگەر نیشانەکان خراپتر بوون یان زیاد لە 10 ڕۆژیان خایاند، پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی 111. 
ئەگەر تاکەت ماوەی 10 ڕۆژ زیاتری خایاند، ئەوا بۆ ماوەی 48 کاتژمێر دوای نەمانی تاکە بەردەوام بە 

لە خۆجیاکردنەوە.

 چۆن پشکنینم بۆ دەکرێت؟
چەندین شێواز هەیە، یەکێک لەوانە ئەوەیە کاتێک دەچیت بۆ پشکنین، بەبێ ئەوەی لە ئۆتۆمبێلەکەت 

بێیتە دەرەوە پشکنینت بۆ بکرێت، یان بە پۆست ئەنجامی بدەیت. کاتێک لە ڕێی ئینتەرنێتەوە یان 
تەلەفۆنەوە داوای پشکنین دەکەیت، بژاردەکانت لەگەڵ باس دەکرێت.

 چی ڕوودەدات ئەگەر پشکنینەکەم دەری بخات ڤایرۆسی کۆرۆنام هەیە؟
NHS Scotland داوات لێ دەکات هاوکاریان بیت لە پەیوەندی کردن بە هەر کەسێکەوە کە 

بەرکەوتنی نزیک یان نوێت لەگەڵی هەبووە. ئەوان بەو کەسانە دەڵێن کە ڕەنگە لە مەترسیدا بن، وە 
داوایان لێ دەکەن بۆ 14 ڕۆژ ماڵەوە بەجێنەهێڵن و ئەگەر گونجاو بوو، پشکنینیان بۆ دەکەن. ئەمە بە 

شێوەیەکی نهێنیپارێز ئەنجام دەدرێت.

NHSinform.scot/test-and-protect



 بەرکەوتەی نزیک چییە؟
کەسێکە کە نزیکی کەسێکی تووشبووی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە و ڕەنگە ئەویش تووش بووبێت. بەرکەوتەی 

نزیک ئەو کەسانەن کە ڕەنگە هەر ساتێک لە ماوەی 48 کاتژمێری پێش دەرکەوتنی نیشانەکان لە کەسە 
تووشبووەکە لە نزیک تووشبووەکە وە بووبن، یان لە هەر کاتێکی دیکە دا لەو کاتەوەی نیشانەکان 

دەرکەوتوون. نزیک بوون لە کەسێک واتە:
-   لە مەودای 1 مەتر )نزیکەی 3 پێ( دا بیت لەگەڵ کەسی توشبوو، گرنگ نییە ماوەکەی چەند بێت 

)بەرکەوتنی ڕووبەڕوو(
-   لە مەودای 2 مەتر )نزیکەی 6 پێ( دا بیت لەگەڵ کەسی توشبوو بۆ ماوەی 15 خولەک یان زیاتر

تا بەریەککەوتنەکە نزیکتر و ماوەدرێژتر بێت، مەترسیەکە زیاترە.

چۆن بزانم بەرکەوتنی نزیکم لەگەڵ کەسێک هەبووە کە تووشی ڤایرۆسی    
کۆرۆنا بووە؟

کەسێک لە تیمی NHSـی سکۆتالند تایبەت بە سۆراخکردنی کەسانی بەرکەوتوو پەیوەندیت پێوەدەکات.

 پێم دەڵێن ئەو کەسە کێ بووە؟
نەخێر، مەگەر ئەو کەسە مۆڵەتی تەواوی بە NHSـی سکۆتالند دابێت زانیاریەکانی هاوبەشی پێبکەن.

 دەبێت چی بکەم ئەگەر وەک بەرکەوتەی نزیک دەستنیشان کرام؟
داوات لێ دەکرێت بۆ 14 ڕۆژ خۆت جیا بکەیتەوە، جا نیشانەکانت هەبێت یان نا. ئەمەش لەبەر ئەوەی 

لەوانەیە زۆر بخایەنێت تا نیشانەکان دەردەکەون و ڕەنگە ڤایرۆسەکە بگوازیتەوە تەنانەت ئەگەر 
نیشانەکانیشت نەبن. ئەگەر نیشانەکانت لێ دەرکەوتن، دەبێت داوای پشکنین بکەیت.

 دەبێت کەسانی تری خانەوادەکەم خۆیان جیابکەنەوە؟
ئەگەر خۆت نیشانەکانت نیە و تۆ تەنها کەسیت کە وەک بەرکەوتەی نزیکی کەسێکی هەڵگری ڤایرۆسەکە 
دەستنیشان کراویت، ئەوا کەسانی تری ناو خانەوادەکەت داوایان لێ ناکرێت خۆیان جیابکەنەوە مەگەر 

ئەوەی نیشانەکانیان هەبێت. لەگەڵ ئەوەشدا، دەبێت تا ئەو ڕادەیەی پێت دەکرێت خۆت لە ئەوان جیا 
بکەیتەوە. ئەگەر نیشانەکانت تێدا دەربکەون، دەبێت کەسانی تری ناو خانەوادەکە خۆیان جیابکەنەوە.



 چۆن خۆم لە ئەندامانی خانەوادەکەم جیابکەمەوە؟
ئەگەر بکرێت، دەبێت:

بە الیەنی کەم 2 مەتر لەو کەسانەوە دوور بیت کە لەگەڵیاندا دەژیت  -

لە ژوورێکی جیادا بمێنیتەوە کە هەواگۆڕکێی باش بێت  -

بە تەنها لە جێیەکی یان لەسەر سیسەمێکی جیادا بخەوە  -

کەمترین کات لە ناوچە هاوبەشەکانی وەک ژووری دانیشتن، چێشتخانە یان تەوالێت بەسەر ببە  -

ئەو کاتەی ئەوانی دیکە لەوێن چێشتخانە بەکارمەهێنە  -

دوای شوشتنی دەستەکانت، خاولیەکی جیاواز بۆ وشککردنەوەیان بەکاربهێنە  -

هەموو ڕۆژێک چێشتخانە، تەوالێت و ڕووتەختەکانی هەموو ماڵەکە پاکبکەنەوە  -

 پالن دانان 
لە حاڵەتێکدا داوات لێ کرا دەستبەجێ خۆت جیابکەیتەوە، شتێکی باشە 

پالنێکت هەبێت. دەبێت ئەمانە لەخۆبگرێت:

  هەبوونی بڕی پێویست لە داودەرمان و پێداویستیەکانی دیکە )تکایە زیاد لە 
پێویست داوا مەکە(

  هەبوونی زانیاریی پەیوەندیی کەسێک بتوانێت لەکاتی خۆجیاکردنەوە 
یارمەتیت بدات، بۆ نموونە بۆ کڕینی خواردن

کردنەوەی ئەژمارێک بۆ کڕینی خواردن لە ڕێی ئینتەرنێتەوە ئەگەر بکرێت  

  دانانی پالنێکی جێگرەوە بۆ هەر کەسێک کە لە دۆخی ئاساییدا بەخێوی 
دەکەیت یان هاوکاریی دەکەیت، وەک ئەندامی خێزان یان هاوڕێ

  ئاشناکردنی خۆت بەو زانیاری و هاوکاریانەی بەردەستن لە بەستەرەکانی
 NHSinform.scot/coronavirus و 

readyscotland.org/coronavirus

ڕێنماییەکانی پاکوخاوێنی بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبێت هەمیشە جێبەجێ بکرێن:

-  دەستەکانت بە ئاو و سابوون بۆ ماوەی 20 چرکە بشۆ یان تەعقیمی دەست بەکاربهێنە کە بەالنی 
کەم %60ـی کحول بێت

-  کاتێک دەکۆکیت یان دەپژمیت، کلێنس بگرە بە دەم و لووتتەوە و پاشان فڕێی بدەرە ناو سەبەتەی 
خۆڵەوە، یان قۆڵت بگرە بە دەم و لووتتەوە

دەست لە دەم و چاوت مەدە  -



 ئەمە لە شوێنی کار و بۆ خاوەن کاران چۆن چۆنیە؟
ئەگەر نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنات هەیە، خاوەن کارەکەت دەبێت ڕێگەت بدات دەستبەجێ 

خۆت جیابکەیتەوە. تا ئەو کاتەی پشکنینت بۆ دەکرێت و پێت دەڵێن سەالمەتە ماڵەوە 
بەجێبهێڵیت، خاوەن کارەکەت نابێت داوات لێ بکات بێیت بۆ کار.

ئەگەر تۆ خۆت جیاکردوەتەوە چونکە NHS Scotland پێی وتویت بەرکەوتنی نزیکت لەگەڵ 
هەڵگرێکی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەبووە، خاوەن کارەکەت دەتوانێت داوات لێ بکات لە ماڵەوە کار 

بکەیت )ئەگەر گونجاو بێت( تا ئەو کاتەی باش دەبیت. 

 )Statutory Sick Pay( ئەو کارمەندانەی خۆیان جیاکردوەتەوە مافی موچەی یاسایی نەخۆشییان
هەیە بۆ هەر ڕۆژێک کە خۆیان جیا دەکەنەوە ئەگەر مەرجەکانیان تێدا بێت و لە ماڵەوە کار نەکەن.

 ئەگەر پێویستم بە یارمەتی بوو چی بکەم؟
زۆر کەس دەتوانن بە هاوکاری کەسوکاری نزیک، هاوڕێ یان دراوسێ خۆیان جیابکەنەوە. بەاڵم 

ئەگەر ئەم هاوکاریەت نیە، یارمەتی بەردەستە بۆ ئەوەی لە ماڵەوە بمێنیتەوە.

بۆ ئەوەی بزانیت چۆن دەتوانیت هاوکاری زیاترت دەست بکەوێت سەیری بەستەری 
readyscotland.org/coronavirus بکە.

ئەگەر کۆمەڵگەکەت یان خێزانەکەت هاوکارنین و پێویستت بە یارمەتیی بنەڕەتییە، پەیوەندی 
بە National Assistance Helpline بکە لە ڕێگەی 4000 111 0800 )دووشەممە-

هەینی 9 بەیانی-5 ئێوارە( یان لە ڕێگەی پەیامی تەلەفۆنیەوە پەیوەندی بکە بە ژمارە 
4114 111 0800 ئەم هێڵی یارمەتییە بۆ ئەو کەسانەیە کە ناتوانن ماڵەکانیان بەجێبهێڵن یان 

ناتوانن هاوکاریی پێویست لە شوێنێکی دیکە بەدەستبهێنن.

ئەگەر ڤایرۆسی کۆرۆنا کاریگەریی لەسەر بزنسەکەت کردوە و پێویستت بە هاوکارییە، سەردانی 
findbusinesssupport.gov.scot بکە.

فۆڕماتەکانی دیکەی ئەم نامیلکەیە
 ئەگەر ئەم نامیلکەیەت بە زمان و فۆڕماتەکانی دیکە 

 )وەک نوسخەی دەنگی( دەوێت، تکایە سەردانی 
gov.scot/test-and-protect بکە.



 پاراستنی زانیاری
ئەو زانیاریانەی کۆدەکرێنەوە لە کاتی سۆراخکردنی ئەو کەسانەی کە 

بەرکەوتنیان هەبووە لەگەڵت گرنگن بۆ هاوکاریکردنی تۆ ئەگەر پشکنینەکەت 
ئەرێنی بووە بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا وە یارمەتیی سۆڕاخکردنی ئەو کەسانەیش 

دەدات کە ڕەنگە تووش بووبن. 

بەپێی یاسا، هەموو زانیارییە کۆکراوەکان لە الیەن NHS پارێزراون و 
پابەندی یاساکانی پاراستنی زانیارین، وەک یاسای پاراستنی زانیاریی شانشینی 

یەکگرتوو/ڕێساکانی پاراستنی زانیاریی گشتی. ئەگەر پشکنینەکەت ئەرێنی 
بووە، ناوی تۆ نادرێت بەو کەسانەی بەرکەوتنت لەگەڵیان هەبووە، مەگەر خۆت 

ڕەزامەندی بۆ ئەم کارە بدەیت.

هەروەها ئەو زانیاریە کۆکراوانە، بەبێ ئاشکراکردنی شوناسی تۆ، بەکاردەهێنرێن بۆ 
ئەوەی بزانرێت ڤایرۆسەکە لە کوێ تەشەنە دەکات و لەگەڵ ڕێخراوەکانی دیکەدا 

هاوبەشییان پێ دەکرێت، وەک دەسەاڵتە خۆجێییەکان، بۆ ئەوەی یارمەتییان بدەن لە 
کۆنتڕۆڵ کردنی ڤایرۆسەکە.

ئاگادارییەکی تایبەتمەندێتیی کە چۆن ئێمە زانیارییەکانی تۆ بەکاردەهێنین بۆ 
پاراستنی هەموو کەسێک لە ڤایرۆسیی کۆرۆنا، لە لیستی سەرەوەی کۆڤید-19 

informationgovernance.scot.nhs.uk بەردەستە لە

 خۆپاراستن لە ساختەکاری و ساختەچێتی
 بۆ زانیاریی دەربارەی خۆپاراستن لە ساختەکاری سەردانی بەستەری 

NHSinform.scot/test-and-protect بکە.

NHSinform.scot/test-and-protect


