Nûh li ser

KURMANJI

KORONA
Naha hûn dikarin
xwe têstan bikin
heger hûn
nexweşin
Naha her kesê ku nîşanên Korona li ser
wan heye, dikare xwe kontrol bikê. Hûn
dikrin di 1177.se kontrol bixwazin û xwe
kontrol bikin. Wê hingê hûn kontrolê
radigirin û dibînin ka hûn nexweşin.
Hûn ku nîşanên Korona virus li ser we hene,
hûn dikarin bixwazin kontrolek ji bo xwe
çêbikin. Ger nasnameya we hebe, hûn li ser
malpera 1177.se radigirin. Wê hingê hûn ji
yekî ku tendurist e bipirsin ku ji we ra bînê.
Hûn ê pakêtek piçûk a pêkanîna nimûneyan
bistînin. Bi wan re hûn di poz û qirikê de
nimûneyan digirin. Di pakêtê de wêneyên ku
ji we re nîşan didin ka hûn çawa bikin. Piştre
ji kesek tendurist bipirsin ku ew li eynê cîhê
ku ew hatî daxistin wê bişînin.
Bersiv di nav 48 saetan de bigihîje. Ji bo
dîtina bersivê, dîsa têkevinê 1177.se. Heger
hûn nexweş bin, ji we re tê gotin ka kîjan
rêgezên hûnê bişopînin. Heger Herêm pêdivî
ye ku pê çav bika enfeksiyonê ji ku derê
hatî, ew ê ji we re bang bikin.
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Her kes li wîlayetê de karê xwe kontrol bike
heger ew nexweş be. Ew belaş e. Heger
nasnameya we tune ye û hûn dikarin li ser
1177.se têkevin, û banga navenda
tenduristiya xwe bikin.
Têstan bînin û bişînin li dermanxaneyê
Divê kesek tendurist nimûneya xwe li
dermanxaneyê hilbide û radest bike. Divê
mirov ID û nasnameya xwe bi xwe re bîne.
Kesên nexweş in dibe ku têstan bi xwe nînin
an bi xwe bişînin . Wê hingê mirovên din
dikarin vegirtinê bibin.
Tenê yên ku nîşanên nexweşyê li ser wan
hene dikarin bêne kontrol kirin.
Piştî ku we têst ji bo xwe xwast, ew dikare
li gelek dermanxaneyên li wîlayetê were
girtin. Ew ê biguhere û bêtir yê werin. Koda
QR ku li ser rûpelê hatî dîtin bikar bînin da
ku bibînin ka ew kî ye.
Her weha hûn dikarin têsta xwe li nêzîkî
navendên tenduristiyê yên li Vimmerby û
Borgholm jî bînin û bişînin. Li Löttorp li
Ölandê hûn dikarin bi nimînandina
karmendên lênêrîna tenduristiyê de bibin
alîkar.
Nîşanek girîng! Têst tenê heger hûn niha
nexweş bûne xwya dike. Ew nîşan nade
xwyakirin ku we berê bi enfeksiyonê
girtiye yan na. Têstên din bi vî rengî li
wîlayeta Kalmar hîn nehatiye kirin.


Agahdarî her du hefteyan
Ev agahdarî ji Hevkarîya Krîzê tê li wîlayeta Kalmar.
Em dixwazin agahdariya rast bidin we ji wîlayetê. Di
deme havînê de, "Nûçeyên li ser Korona" her du
heftan yê carekê were. Ger tiştek mezin çêbibe, ew
ê bêhtirê caran werin.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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KORONA
Bi vi rengî hûn dikrin bixwazin li ser
malpera 1177.se
1. Herin www.1177.se - wîlayeta
Kalmar hilbijêrin.
2. Li ser rûpelê jêrîn, bipelînin ”Testa
dig för pågående covid-19 i Kalmar
län”.
3. Di bin ”Anmäl dig för provtagning –
så går det till” agahdarî hene ger
çawa tu dikarê bi ID ya xwe têkevin.
Têketin.
4. Gava ku hûn ketinê: Pêl bikin
”Beställ provtagning covid-19”.
5. Hilbijêrin ka hûn çawa dixwazin
têstên xwe bînin.
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Nîşaneyên normal yên Korona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Germbûn
Kuxê- hişk
Westiyek giran
Poz herkandin
Tengbûna nefesê
Poz girtin
Gewrî êş
Ser êş
Gewrîdanî
Êş di masûlkeyan û nahênan
de

Demê înkubatxonê 3-14 rojan.

Îro hemî agahdarî bi swêdî hene.
QR-kod ji bo rûpelê agahdariyan li ser
nimûnegirtinê ye:

Li koda QR-ê kamera
telefona mobîl rast bikin.
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