
COVID-19 (coronavirus) neamadeyî:

Rêbernameyek bilez ji bo dêûbav / nêrevan

Heke çi bike… Çalakî hewce dike Vegere dibistanê…

…Symptoms nîşanên COVID-
19 (korona virus) li zarokê min 

hene *

• Divê zarok neçe dibistanê
• Divê zarok ceribandinek bistîne
•Dema ku li benda encama testê
ne, male divê tecrîd bike
• Der barê encamên testê de 
tavilê ji dibistanê agahdar bikin

… Dema ku ceribandina zarok
neyînî vedigere bi şertê ku ew 48 
demjimêran berî vegera dibistanê
bêyî tayê bûn, û xwe baş hîs bikin

…Child ceribandinên zarokê
min ji bo COVID-19 erênî

(koronavîrus)

• Pêdivî ye ku zarok neçe
dibistanê
• Ji dema destpêkirina nîşanan * 
ve (an ji roja testê heke nîşanek
tune be) zarok herî kêm 10 rojan
xwe îzole dike 
• Di derbarê encamên testê de 
dest pê kirin tavilê agahdarî
dibistanê bikin (an ji roja
ceribandinê heke nîşan tune)
• heke encamek testê ya negatîf

hebe jî, tevî ku, di nav wê 
demê de kesek din testên 
neyînî dike

… Piştî 10 rojan, carek zarok xwe
baştir hîs bike, û bi kêmî ve 48 
demjimêran germahiyek wê ya
zêde çênebûye
Ger kuxikek an tama wan xirab be 
dibe ku ew piştî 10 rojan vegerin
dibistanê. Dema ku enfeksiyon ji 
holê radibe ev nîşan dikarin çend
heftan berdewam bikin.

Kesek Li mala min kesek
xwediyê nîşanên COVID-19 

(korona virus) e *

•Divê zarok neçe dibistanê
• Divê endamê malê yê bi nîşanan
testê bistîne
• Tevahiya malê dema ku li benda
encama testê dimînin xwe-
îzolekirin
• Der barê encamên testê de 
tavilê ji dibistanê agahdar bikin

… Dema ku ceribandina endamê
malê neyînî be, û zarok nîşanên
wê yên COVID-19 tune *

… Kesek di malbata min de ji 
bo COVID-19 (korona virus) 

erênî ceribandiye

• Divê zarok neçe dibistanê
• Ji roja ku nîşan * dest pê kirine
(an ji roja ceribandinê heke nîşan
tune) tevahiya malê xwe-tecrîd
dike -heke kesek di wan 14 rojan
de neyînî test bike

… Dema ku zarok 14 rojên xwe-
tecrîdê xilas kiribe, tevî ku ew di 
nav 14 rojan de neyînî diceribînin

Nîşan bi kêmanî yek jê tê de : germahiyek bilind; a nû, domdar kûxîn; 
windabûnek an bîhnvedana bîhn an tama we.

Zêdetir bibînin li: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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Heke çi bike… Çalakî hewce dike Vegere dibistanê…

…NHS Test and Trace ji min re 
got zarokê min nêzîk bûye

kesek bi COVID-19 
(coronavirus)

• Divê zarok neçe dibistanê
• Zarok 14 rojan xwe-tecrîd dike 
(wek ku ji hêla şîret kirin NHS 
Test and Trace)–hetta heke ew
di wan 14 rojan de neyînî test 
bikin
• Ya mayî ya malê ne hewce ye 
ku xwe-îzole bikin, heya ku ew
‘kesê / a ku nêz bûye’ jî ne.

… Dema ku zarok 14 rojên xwe-
tecrîdê xilas kir, hetta heke ew
di wan 14 rojan de neyînî test 
bikin

zarokê min li welatek cûda
bûye û neçar maye ku wekî

beşek ji dema karantînê tecrîd
bike

• Di dema termê de betlaneyên
bê destûr nekin
• Dema ku hûn ji rêwîtiyê
digerin daxwazên karantîn û 
şîreta FCO bihesibînin.
• Li gorî siyaseta çûyînê
agahdariyê ji dibistanê re peyda
bikinVegere ku derê karantîn
hewce ye:
• Divê zarok neçe dibistanê
• 14 rojan xwe xaniyê xwe îzole
dike - her çend di wan 14 rojan
de negatîf were ceribandin jî

… Dema ku dema karantîna 14 
rojan ji bo zarok bi dawî bûbe, 
her çend ew di wan 14 rojan de 
neyînî test bikin

… Me ji çavkaniyek bijîjkî / 
fermî şîret stendiye ki zarokê

min hewce dike ku dîsa tecrîd
bike

• Divê zarok neçe dibistanê
• Wekî ku karmendê
amadebûnê şîret kiriye bi 
dibistanê re têkilî daynin
•Divê zarok heya were 
veqetandin ji we re tê gotin ku
qedexe têne rakirin

Dema dibistanê / we agahdar
dike ku qedexe hatine rakirin û 
zarokê we dikare vegere
dibistanê

…. Ez ne bawer im kî divê testê
bistînin bo COVID -19 

(coronavirus)

• Only people with signs * need 
to be tested
• Asymptomatic people are not 
advised to take the test, even if 
ew nêzîkê kesê ku erênî
ceribandî bûn

… Dema ku mercên li jor, ku bi 
rewşa we re lihevhatî ne, pêk
werin

Heke di mala we de kesek xwedî nîşanan be*, testek belaş bistînin COVID-19 ba
nhs.uk/coronavirus bangkirin 119

Ji bo agahdariya bêtir serdana gov.uk/backtoschool
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