
 

 

 

 

 

     

ەوە   ١١٩بە پێوەندی گرتن بە 
 
ی
 تاقیگەکاتێک بۆ سەردان

دەست نیشان بکەن بۆ ئەوەی  
کە هەر ئەوڕۆ 

تاقیکردنەوەکەتان بۆ بکرێت. 
شت و مەیک داوا بکەن کە 

تاقیکردنەوەکەتان بۆ بێتە 
 ماڵەوە ئەگەر 

ی
ناتوانن سەردان

 تاقیگە بکەنەوە. 

دەبێت خۆت دوورەپەرێز 
بکەیت تا ئەو کاتەی کە 
ئەنجایم تاقیکردنەوەکەت 
 بە دەست دەگات 

 

 
تەواوی ئەو کەسانەی کە 
لە ماڵەوە لە گەل تۆ دەژین 
دەبێت لە ماڵەوە بمێننەوە 

هەتا ئەو کاتەی کە 
ئەنجایم تاقیکردنەوەکە 

یتوەردەگر   
 

 

ئەنجایم وەرگرتنەوەی 
تاقیکردنەوەکە دەتوانێت لە 
ڕێگەی ئیمەیل، نامە و یا 
 تەلەفۆنەوە بێت. 

 لە دوای تاقیکردنەوەکە دەبێت چ شتێک بکرێت؟
 
 

 

ئەگەر ئەنجایم 
تاقیکردنەوەکە 
نەرێیینی بوو ئێوە 

واز لە دەتوانن 
خۆدوورەپەرێزگرتن 

ی   بێنی

ئەگەر ئەنجامەکە ئەرێیینی بوو 
ڕۆژ لە ماڵەوە  ١٠تا 

 خۆدوورەپەرێز بکەن. 
مەبەست لە خۆدوورەپەرێز گرتن 
ئەوەیە کە ئێوە نابێت لە ماڵ 
بێنە دەر و ئەمە داواکارییەیک 

یاساییە ئەگەر هاتوو 
 ئەنجامەکەی ئەرێیینی بوو. 

 گشت ئەو کەسانەی کە
اڵدا لە گەڵیان تۆ لە م

ڕۆژ  ١٠دەژیت دەبێت تا 
 ەوەلە مالەوە بمێنن

تەنانەت ئەگەر هەست 
 . ی دەکەن کە ناساخ نین 
چواردە ڕۆژە لەو ڕۆژەوەی  
کە تۆ هەست دەکەیت  

 کە ناساخیت 

تۆ  ئەمەت لە بی  بێت کە
دەبێت خۆت دوور 

ڕابگریت لەو کەسانەی کە 
گەڵیان دەژیت. لە  

          

لە ڕێگەی نامە، ئیمەیل یا 
تەلەفۆنەوە پێوەندیت 

و داوات  پێوە دەکرێت
لێدەکرێت کە زانیاری 
ێ  تەواو ئەو کەسانەیان ن 
بدەیت کە لەم دواییانەدا 

 لێیان نزیک بوویت. 

 \ خاوەنکار \ ئاگاداری زانکۆ
قوتابخانە بکەوە لە بارەی 

بوونی ئەرێیینی 
 تاقیکردنەوەکەت. 

بەبەردەوایم ئەو شوێنانە 
خاوێن بکەوە کە دەستت 

، دەستت بەریکەوتووە
بشۆ و ڕێگە بدە هەوای 

خاوێن بێتە ناو ماڵەکەتەوە 
هەتا ئەو شوێنەی کە پێت 

 دەکرێت. 

لە  ئەگەر هەر کەس
ئەندامانی بنەمالەی ئێوە 

ەیک هەر دەرکەوتەی
ڤایرۆسەکەی هەبوو، 
دەبێت خۆیان دوور 

بخەنەوە و تاقیکردنەوە 
ئەنجام بدەن. 

 

  

 

لێبدە لە کاتی  ٩٩٩ەوە بکە ئەگەر هاتوو ئاماژەکان خراپتر بوو و یا ١١١پێوەندی بە 

 پێویستدا

ئایا پێویستت بەوەیە کە کەسێک لە بازاڕ کردن یا وەرگرتنی 
دەرمانەکانت یارمەتیت بدات یا پێت خۆشە کەسێک پێوەندیت 
ەین بۆ ئەوەی یارمەنی تۆ   

سێت؟ ئێمە لیێ پێوە بکات و لێت بی 
 بدەین. 

  ٠١١٣٣٧٦٠٣٣٠بۆ  بکە ەفۆنلتە
 ، ی ئێوارە(٥ی بەیانی بۆ  ٩)دووشەم بۆ هەینی  

 
پێت وایە زەحمەتە کە خۆت دوورەپەرێز بکەیت بە هۆی ئەوەی کە 

 ناتوانیت کار بکەیت؟
ێ بدرێت بۆ ئەوەی لەو کاتەی کە خۆت  ٥٠٠ڕەنگە تۆ  پاوەنت ن 

 دوورەپەرێز کرددوە پشتیوانت بێت. 
 
ی
ە بکە بۆ زانیاری زیاتر سەردان  

  ئیێ
i www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-

communities. 
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ت هەیە؟١٩-تۆ کۆڤید چ شتێک بکرێت کاتێک کە  
 

http://www.leeds.gov.uk/


 
 


