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ئەنجوومەنی  
 شارەوانی لیڤەرپوول 

  

 ٢٠٢١ی کانوونی یەکەم  ٢٢ 
 بەڕێز دایک و باووک / بەخێوکەر

 

بۆ جارێکی دیکە بەرزبوونەوەیەکی مەترسیدار لە ژمارەی تووشبوان بە هەوکردنی کۆڤید دەبیندرێت لە لیڤەرپوول، کە ژمارەیەکی 
قوتابخانەکانن. مندااڵنی  کە  ریگەری  کا   زۆریان  ئەوەیە  مانای  تووشبوان  ژمارەی  بەرزبوونەوەی  هەمووان.  بۆ  مەترسیدارە  کۆڤید 

وست بوون لە بەردەم فێربوون  نەوە لە هاوڕێکانیان، بەربەست درژمارەیەکی زیاتر لە مندااڵن نەخۆش دەکەون، وە دەبێت جیا بکرێ
 تووی قووتابخانە.وە هەروەها ڕێنمایی خۆپارێزی زیاتر دەبێت پەیڕەو بکرێت لە تێرمی داها 

 
دەمانەوێت سوپاستان بکەین بۆ یارمەتی دانمان وە هەروەها پەلەتان لێ بکەین کە زوو بە زوو کاردانەوەتان هەبێت. یارمەرتیمان 

کە منداڵەکانتان بەسەالمەتی ئاگادار بکەین، لە قوتابخانە لەگەل هاوڕێ کانیان لە تێرمی داهاتوو وە کەمکردنەوەی کاریگاری   بدەن
 اهاتووی کۆڤید لەسەر ژیانیان بە ئەنجام دانی چەند هەنگاوێکی سادە لە ئیستادا. د
 

ڕێنماییەک کە    هیچ  وایە  پێمان  ئێمە  کە  هەڵبژێردراون،  ووردی  بە  زۆر  کە  ڕوو  دەخەینە  ڕێنمایی  هەندێک  ئیـمە  وە  نیە  تەواو 
 –لە کەمکردنەوەی مەترسی گواستنەوەی پەتاکە  کەمتریین کاریگەری دەبێت لەسەر پڕۆسەی خوێندن وە هەروەها زۆر بە کارە  

 بەاڵم بۆ ئەوەی دەرەنجامی تەواو بە دەست بکەوێت ئەوا لەسەر هەموو کەسێک پێویستە کە کاری پێ بکات. 
 

بەری  دەوورو  لە  یان  وە  قوتابخانە  لە  کە  کاتێک  ببەستن  دەم  ماسکی  دەبێت  میوانەکان  هەروەها  وە  بەخێوکەر  باووک،  و  دایک 
تەنها ئەوانە نەبێت کە کێشەی تەندرووستیان هەیە و لە ماسک بەستن بووراون. ئەمە ئەوە دەگرێتەوە کاتێک کە منداڵ  ەن،  قوتابخان

ق لە  دەگریت  هەڵی  وەیان  کا دەهێنیت  دەم  ماسکی  بەستنی  و  وتابخانە،  بوون  تووش  مەترسی  کەمکردنەوەی  بۆ  ریگەرترین ڕیگەیە 
 باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە. 

 
بەرگری کردنە لە دژی کۆڤید. ئەگەر نامەت بۆ هەتووە بۆ وەرگرتنی پێکووتە، تکایە وەری بگرە.   هێڵیوەرگرتنی پێکووتە یەکەم  

( خوارەوە  لینکەی  لەم  وەربگری  مەوعید  covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-دەتوانیت 
)vaccination/-coronavirus-vaccination/book-19/coronavirus 
 

هەر  هەروەها  وە  خۆت  کە  گرینگە  بکەیت. زۆر  پێ  دەست  کە  ئەوەیە  کاتی  ئیستا  ئەوا  نەکردووە،  پشکنینت  ڕابردودا  لە  ئەگەر 
دیکەی بدەن  ئەندامێکی  ئەنجام  کۆرۆنا  خێرای  پشکنینی  جار  دوو  هەفتەی  کە  لە   خێزانەکەت  بکەن  تۆمار  ئەنجامەکەی  وە 

(result-covid19-https://www.gov.uk/reportپشکنینی بەردەوامی  ئەنجامدانی  تێرمدا   (.  نیوەی  پشووی  لە  کۆرۆنا 

 تێک دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە. کا  دەرە بۆ کەمکردنەوەی مەترسی تووش بوونی ئەندامانی خێزان بە هەوکردنرمەتییا 
 

هەوکردن،  بە  بوون  تووش  مەترسی  کەمکردنەوەی  بۆ  یارمەتیدەرە  دیکە  هەنگاوێکی  چەند  دانی  ئەنجام  کۆڤید.  لە  ببارێزە  خۆت 
ەر ەلکهول بەکار بهێنە، کۆبوونەوەی کۆمەاڵیەتی لە دەرەوە ئەنجام بدە وە ئەگبەردەوام بە لە شووشتنی دەستەکانت وە یاخوود جێڵی ئ

هەواگۆڕکێ بەردەوام ئەنجام بدە لە ژووەرەکە. ئەگەر نیشانەکانی کۆڤید لەسەرت دەرکەوتن، زۆر گرینگە کە   لە ژوورە دەبن ئەوا
پشکنینی   کات،  زووترین  بە  بکەیت  کەرەنتینە  زووتری   PCRخۆت  بە  بدە  نیشانە ئەنجام  بکەرەوە.  ئاگادار  قوتابخانە  وە  کات  ن 

 سەرەکیەکان بەرزی پلەی گەرمی، کۆکەی نوێ و بەردەوام وە نەمان یان گۆڕان لە هەستی تام کردن و بۆن کردن.
 

 هیوادارین دوور بن لە کۆڤید لە پشووی نیوەی تێرم.  
 

 لەگەڵ ڕێزی  
 مات ئاشتۆن 

 بەڕێوەبەری تەندرووستی کۆمەڵ 
 ریدی ستیڤ 

 بەڕێوەبەری خزمەتگووزاری مندااڵن 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.gov.uk/report-covid19-result

