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پێكوتەكان باشترین بەرگرین دژى ڤایرۆس كە یارمەتیدەرن بۆ پاراستنى هاوڕێكانمان، خێزانەكانمان و  

 خۆشەویستانمان. 

 

كە پەسەندكراون لە شانشینە یەکگرتووەکانی بەریتانیا بۆ بەكارهێنان بریتین لە پفایزەر/بیۆنتێك،   19-پێكوتەكانى كۆڤید

هەر سێ پێكوتە بە هەنگاوەكانى سەالمەتى و كوالیتى كاریگەرى تێپەڕیون كە  ئۆكسفۆرد/ئاسترا زێنیكا، و مۆدێرنا.

   .19-ستێكى زۆر دەتپارێزن لە دژى كۆڤیدتاقیكراونەتەوە و ئەوە دەركەوتووە كە تا ئا 

 

پڕۆسەى بەكارهێنانى خێرا کرا بە بڕى پارەى تەرخانكراو بۆ بەرەوپێشبردنیان لەگەڵ كەمكردنەوەى ڕۆتینى كارگێڕى  

  هیچ تێبینیەك فەرامۆش نەكراوە. كە لە ڕێگەی بوو ئەمەش بەهۆى پێویستی بوو بۆ ئەو پێكوتەیە لەو پەتایە.

 

لەسەر ئەو كارانە بنیاتنران كە پێشتر   19-ەشەپێدانیان بەو خێراییە ئەوەیە كە پێكوتەكانى كۆڤیدهۆكارێكیترى گ

بە بەكارهێنانى ئەمانە وەكو خاڵى دەستپێك،   ئەنجامدرابوون لەالیەن زانایان لەسەر پێكوتەى جۆرەكانیترى كۆڕۆنا.

 .  19-وەى كۆڤیدزاناكان توانیان كاریان بەو شێوەیە ئەنجامبدەن بۆ ڕووبەڕووبوونە

 

هەروەها ئەوان یارمەتیان وەرگرت لەو پیاو و ئافرەتانەى كە هاتنە پێشەوە بۆ ئەوەى پشكنیان بۆ ئەنجامبدرێت. 

بۆیە ئەو خەڵكەى كە   بەشێوەیەكى گشتى هێنانى خۆبەخش بۆ تاقیكردنەوەى پێكووتە چەندین مانگى زۆرى پێدەچێت.

لەسەر  -وە سەلمێندراوە كە سەالمەتن  -ە پێشتر ئەو پێكوتان تاقیكراونەتەوە ئێستا پێكوتە وەردەگرن دڵنیادەكرێنەوە ك

 ئەوانیتر.  

 

 :  19-ئەمە ماناى ئەوەیە كە وەرگرتنى پێكوتەى كۆڤید

 

 لەگەڵ سیستەمى بەرگرى لەشت كاردەكات و بۆیە ئامادە دەبێت شەڕبكات ئەگەر تووشى ڤایرۆسەكە هاتیت.   •

 ش بوویت.  19-ەخۆش نەكەویت ئەگەر تووشى كۆڤیدیارمەتیت دەدات لەوەى كە زۆر ن •

 ، بەتایبەتى ئەوانەى بێهێزن.  19-یارمەتیدەربە لە پاراستنى خەڵكانى دەوروبەرت لە كۆڤید •

 

 

 پشکنینى بە گروپ بۆ ستاف كە ڕووبەڕووى موشتەرى دەبنەوە .2

بوونە هیچ نیشانەیەكیان نیە، بەاڵم هێشتا دەتوانن بیگوازنەوە بۆ  19-هەر یەك لە سێ كەس كە تووشى كۆڤید

 هاوڕێكانیان، خێزانیان، خۆشەویستان و موشتەریەكانیان. 

مان هەیە لە شوێنى خۆماندا و هانى ستافەكەمان  19-دەمانەوێـ پێتبڵێین كە ئێستا شوێنى تاقیكردنەوەى خێراى كۆڤید

   دەكەین كە بەردەوام هەڵس و كەوتیان لەگەڵ موشتەرى هەیە كە ئەو پشكنینە بە بەردەوامى بكەن.

 لێرە ئەو لیستە بەسوودە ببینە كە ئەوەانە دیاریكراون وەكو ‘ئیشكەرى لەمەترسى’

 یان هەبێـ.  19-هیچ نیشانەیەك نیشاننادەن كە كۆڤید -ئەم تێستانە بۆ ئەوانەیە كە نیشانەیان نیە 

ون بە تێستى لەناكاو( ئەو كەسانە دیاردەكات كە ئەو ڤایرۆسەیان هەیە هەرچەندە ئەم تێستە خێرایانە )هەروەها ناسرا

ئەگەر نیشانەش نیشاننەدەن وەكو پلەی گەرمی بەرز، یان كۆكەیەكى نوێ و بەردەوام، یان لەدەستدانى هەستى تام و 

   ایرۆسەكە. بە دەسنیشانکردنى ئەوانەى تووشبوونە دەتوانین یاریدەدەربین لە باڵوبوونەوەى ڤ بۆن.

 سەنتەرەكان دەكەونە ئەم شوێنانە: 

48 Station Road, Wood Green, N22 7TY  و 

Tottenham Community Sports Centre, 701-703 High Road, N17 8AD 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision#critical-workers


ى ئێوارە و ڕۆژی 7ڕۆژ لە هەفتەیەكدا كاردەكەن لە سێشەممەوە بۆ هەینی لە نیوەڕۆوە بۆ   ئێستا ئەمانە كراوەن و پێنج

تكایە تێبینى بكە: كاتەكان لەوانەیە بگۆڕێن و ئاوا ڕێكدەخرێن بۆ دابینكردنى   ى ئێوارە.5ى بەیانى تاوەكو 10شەممە لە 

 .  زانیارى زیاتر لێرە دەستدەكەوێت پێداویستیەكان.

 هەر ئیشكەرێكى سەرەكى دەتوانن تێستی خێرا وەربگرن بۆ ماوەى دوو جار لەهەر هەفتەیەكدا.  

ت لە ڕێگەی تەلەفۆنكردن بۆ ئێن ئێچ ئێس یان دانانى مەوعید ئەگەر نیشانەت هەبوو ئەوا پێویستە مەوعیدێك دابنێی

 بەشێوەى ئۆنالین. 

 لەم لینكەوە دەتوانیت مەوعیدى خۆڕایى ئێن ئێچ ئێس دەستبخەیت بۆ ئەوەى بزانیت ئەگەر ڤارۆسى كۆڕۆنات هەبێت 

، هەروەها 19-نیشتیمانى، هێشتا دەتوانیت لە ماڵ دەربچیت بۆ ئەنجامدانى تێستى كۆڤیدسەرەڕاى قەدەغەى هاتووچۆى 

 بۆ مەوعیدى پزیشك و حاڵەتى لەناكاو.  

 ئەنجامدانى پشكنین یارمەتیدەر دەبێت لە پاراستنى خێزانەكانمان، هاوڕێكانمان، كۆمەڵگا و موشتەریەكانمان. 

 

https://www.haringey.gov.uk/news-and-events/coronavirus-covid-19-haringey-together/health-advice/covid-19-testing-haringey
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

