هەوالکردنی خیرا
لە کاتی پەتای جیهانی کۆڤید ١٩
جی رودەدات لە کاتی یەکەم پەیوەندی لەگەل نەخۆشخانە؟
لە کاتی یەکەم پەیوەندی لەگەل نەخۆشخانە گفتوگۆت
لەگەل دەکریت دەربارەی هەنگاوی دوهەم ،ئەوان هەمو
زانیاریەکان دەربارەی تەقیکردنەوە و کاتی
تاقیکردنەوەکان،دکتۆرەکە دەتنیریت بۆ نەخۆشخانە بۆ
تاقیکردنەوەکانو ەوانیەە هەندیک تەقیکردنوەکانت تاخیر
بیت بەالم بریارەکە دەدریت بە پی سەالمەتی گشتیت و
تەندروستیت.
ئەگەر مەوعیدت بۆ داندرا لەگەل کەسی پسپۆر بە زۆری
مەوعیدەکە تەلیفۆن یان ئۆنالینە ٠ئەگەر مەوعیدی
ئۆنالینە(ئەگەر مەوعیدی ڤیدیۆ دابین کران لە الیەن
نەخۆشخانە) تکایە بە جی پی بلی ئەگەر پیت نەکریت
مەوعیدی تەلیفۆن یان ئۆنالین بکەی .مەوعیدت بۆ دابین
دەکریت لە نەخۆشخانە ئەگەر بریاریان دا کە پیویستە بە
شەخسی بتبینی .نەخۆشخانە بۆت دۆپات دەکاتەوە
مەوعیدەکەت کەیە یان تاقیکردنەوەکانت کەیە.

ئەگەر نەخۆشخانە ئەم زانیاریانەی بۆ نەناردی یان هەر
پرسیارەکت هەبو پەیوەندی بکە بەو دکتۆرەی کە
هەوالەی کردی.
جۆن بریار دەدەن کە تاقیکردکەوەت پیویستە؟
بۆ یارمەتیدانی کەسی پسپۆر بۆ تیگەیشتنی نیشانەکانت
،تاقیکردنەوەت بۆ دەکریت پیش مەوعیدی دکتۆر .
نەخۆشخانە ئامۆژگاریت دەکات کە جی تاقیکردنەوەکت
پیویستە و بۆتی
لە کاتی جاوپیکەوتنەکەت کەسە ۆسپۆرەکە بریار دەداد ێەگەر
تاقیکردنەوەت پیویستە یان نا ،و تاقیکردنەوەکانت ب ریک
دەخستریت دوای ئەوە.

ئەگەر مەوعیدەکەت لە نەخۆشخانە بیت هەر جی
تەقیکردنەوەکت پیویست بیت ئەوان بۆت دەکەن.

هەوالەکردنی پەلە جیە؟
هەوالکردنی خیرا رودەدات کاتی جی پی نیگارانیەکی هەیە
دەربارەی نیشانەکانی نەخۆشەکەی(ماترسی شیرپەنجە)
هەوالەکردن دەکەن بۆ نەخۆشخانە و مەوعیدت بۆ
دابیندەکریت لەگەل کەسی پسپۆر لە ماوەی  ٢هەفتە،

نەخۆشخانە پەیوەندیت پیوە دەکات بە نەخۆش بە تەلیفۆن تە
مەوعید ریکبخریت و هەر پشکنینکت پیویست بی بۆت
دەکریت.
لە کاتی پەتای جیهانی کۆڤید  ١٩هەوالەی خیرای هیشتا
پیویستە بەالم لەوانەیە بە شیوازیکی جیاواز بەریوە
دەجیت،بۆیە تکایە بەوردی ئەم زانیاریانە بخۆینەوە
لەم ماوەیە گفتۆگۆت کردوە لەگەل جی پی  ،ئەوان
هەست دەکەن نیشانەکانت پشکنینی زیاتری بۆ بکریت لە
الیەن پسپۆری نەخۆشخانە بە زوترین کات دیاری
کردنی هۆکارەکە بە زوترین کات.ئەوان نیگەرانن کە
نیشانەکانت پیشنیاریان کرد شیرپەنجەن بەالم ئەمە مانای
نیە تۆ شیرپەنجەت هەیە ،نیشانەکانت کۆمەلیک هۆکاری
جیاوازیان هەیە(حالەتی نەخۆشی ئەگەری رودانی
زۆرە)
جاوەروانی جی بکەیت لە هە والەی
خیزانی؟
نەخۆشخانە پەیوەندیت پیوە دەکات بۆ ریکخستنی مەوعید
لەگەل کەسی پسپۆر لە کاتی نەخۆشی جیهانی کۆڤید .١٩
پەیوەندی تەلەفۆنی لە ماوەی دۆ رۆژ نیە وەکۆ ئەوەی پیشنیار
کراوە بە هۆی کۆڤید .١٩

تکایە لەبیرت بیت ژمارەی نەناسراو جواب بدەوە و تەکید
بکەوە کە ژمارەو و ئەدریست تەواوە لە الی جی پی.

جاوەروانی جی بکەی لە مەوعیدی
تەلەفۆنی؟
کاتی پەیوەندی کەسی پسپۆرت بۆ دابین دەکریت
،لەبیرت نەجیت کە ئەو مەوعیدە فەرمیە و کاتت
بۆ دابین دەکریت بۆ دلنیای بونت بۆ ئەوەی بتوانی
لەگەل کاست پسپۆر لیدوان بکەیت.

نەخۆشخانە
ژمارەی تەلیفۆن

جی رۆدەدات ئەگەر هەبیت لە نەخۆشخانە و تۆ نەخۆش
بکەویت؟
ئەگەر هەر نیشانەیەکی کۆڤید  ١٩الت دروست بیت وەکو
بەرزبونەوەی پلەی گەرما جەستەت یان کۆکەی بەردەوام
بیش مەوعیدەکەت  ،یان ئەگەر پیوەستت بۆ خۆت کەرەنتین
بکەی بەهۆی نەخۆشکەوتنی ئەندامەک لە خیزانەکەتتکایە
پەیوەندی بکە بە نەخۆشخانە بۆ زانیاریان.
نەجیت بۆ نەخۆشخان یان مەوعیدی نەخۆشخانە پیش
.پەیوەندی کردن بە نەخۆشخانە

جاوەروانی جی بکەیت لە مەوعیدی
ئۆنالین؟
ئەگەر لە رابردو مەوعیدی ئۆنالینت نەبو ،دەتوانی زانیاری
دەربارەی مەوعیدەکەت دەدۆزیەوە لە ویبسایتی
نەخۆشخانە،سەیری ئەتیند ئەنویر یان ڤیدیۆ کۆنسلتایشن
بکەن یان کلینک لە ویبسایتی نەخۆشخانە.
تەکید بکەوە کە کاتی باشت هەیەتا بتوانی جیهگا بدۆزیەوە
بۆ دانیشن و ئەگەر کۆمپیۆتەر یان البتۆپ یان ئایپادت یان
تابلیت یان تەلیفۆن بەکار بهینی دلنیا بە کە بەجوانی
ئیش دەکات.

سەالمەتی تۆ و سەالمەتی ئەندامانی ئین ئەج ئەس
مەبەست ئیمەیە.
جی رودەدات ئەگەر مەوعیدەکەت هەلوەشاوە؟
جیپیەکەت لە بروایەک بیت کە پشکنینت پیویستە دەبی
تاقیکردنەوەت بۆ بکریت بە زۆترین کات بۆیە دەبیت ئامادە
بیت بۆ کاتی ریکخستنی مەوعیدەکەت .دەبیت هەمۆ
هەولیک بدەیت بۆ ئامادەبونت بۆ یەکەم ممەوعید کە بحت
دابین کراوە.

ئەتیند ئەنیویر ریت پی نیشان دەدات لە د دوبارە پیاجۆنەوە
جەند شتیک بیت وەکو پەیوەندی ئەنتەرنیت بە باشی کار
دەکات و دەتوانی بجیتە ناو ژوری پەیوەندی هیلی
ئەلیکترۆنی و کەسی پسپۆر لیدوانت لەگەل دەکات.لە بیر
نەکەیت کە ئەر مەوعیدە فەرمیە و کتت بۆ دابین کراوە تا
بتوانی بە جوانی لیدوان بکەیت لەگەل کەسی پسپۆر.

جی رۆدەدات

ئەگەر مەوعیدەکەت بە تەلەفۆن بیت یان بە ئۆنالین یان
جۆنە نەخۆشخانە بیت ،ئەگەر پیت ناکریت ئامادە بیت
تکایە پەیوەندی بکە بە نەخۆشخانە پیش وەخت و
مەوعیدەکەت هەلوەشینی و بیدەیتە کەسیکی تر.
ئەگەر پیویستت بە ارمەتیە بیت لە جونت
بۆ نەخۆشخانە.؟

جاوەروان جی بکەیت ئەگەر پیویستت بو بجی بۆ مەوعید
بۆ نەخۆشخانە.

ئەگەر ناتوانی سەیارە لیخۆری یان هاتوجۆنت بۆ نەخۆشخانە
ریک بکەیت یان بەکار هینانی هاتو جۆی گشتی بەکار
بینی،لەوانەیە بۆت هەبیت ئەمبیۆالنس بەکار بینی بۆ هاتو
جو.

مەوعیدت لەوانەیە لە نەخۆشخانەی گشتی بیت یان لە
نەخۆشخەنەی نزیک خۆت ،دەزانین کە نیگەران دەبیت بۆ
جونت بۆ نەخۆشانە کە لە هەمان نەخۆشخانە جاودیری
نەخۆشی کۆڤید  ١٩دەکریت ،

تکایە پەیوەندی بکە بە پرسگەی جی پی بە زوترین کات
ئەگەر بتهەویت ئەوەت بۆ ریک بخستری.

تکایە دلنیا بە کە سەالمەتی تۆ و ستافی ئن ئج ئس مەبەست
ئیمەیە ،نەخۆشخانە جی بە جی کراوە و زۆر بە وردی بە
ریوە دەجی بۆ پاراستنت و بۆ سەالمەتی تۆ.

کەسیک دەتوانی بیت لەگەل،؟

تکایە لەگەل نەخۆشخانە تەکید بکەوە ئەگەر بتوانی
کەسیک ببەیت لەگەل خۆت.ئەگەر بتوانی دەبی ئەو
کەسە لە دەرەوە جاوەریت بکات.

جی پی لیکدانەوەی کردوە بۆ مەترسیەکان و جونت بۆ
نەخۆشخانە و مانەوەت لە مالەوە ،زۆر گرنگە ئامەدەی
مەوعیدەکە بیت بۆ کەمکردنەوەی نیگەرانی زیاتری
تەندروستیت لە کاتی نەتوانی ئامەدەی بۆ مەوعید.

جۆن خۆت ئامادە بکەیت بۆ مەوعیدت؟

شتیکی باشە ئەگەر پرسیارەکانت لەسەر وەرەقەک بنوسی تا پرسیارەکانت لەبیر نەجیتەوە لە کاتی جاوپیکەوتنت لەگەل
کەسی پسپۆر.کەسی پسپۆر زانیاری زۆرت دەداتی بۆیە وەرەقە و قەلەم ئامادە بکە تا بتوانی زانیاریەکان بنوسی ئەگەر
هەستت کرد زانیاریەکان زورن و لەبیرت نامینی بە تایبەتی ئەگەر مەوعیدی تەلەفۆن یان ئۆنالینن بیت  ،کەسیک لە
خیزانەکەت یارمەتیت بدات بۆ نوسینی زانیاریەکان.

