
 ڤایرۆسی کۆڕۆنا
 خێزانەکەت جیا بکەوە

لەماڵەوە بمێنەوە
 ئەگەر خۆت یان هەر کەسێکی خێزانەکەت پلەی گەرمی بەرزی
هەیە یان کۆکەیەکی نوێ و بەردەوامی هەیە – تەنانەت ئەگەر 

سووکیش بێت 

  پێویستە هەموو کەسێک لە خێزانەکەت بە الیەنی کەم بۆ 
ماوەی 14 ڕۆژ لەماڵەوە بمێنێتەوە لە دووری ئەوانی دیکە.

سەردانی پزیشکی گشتی یان نەخۆشخانە یان دەرمانخانە مەکە.   

  بڕۆ بۆ nhsinform.scot بۆ پشکنینی نیشانەکانت 
 و پەیڕەوکردنی ڕێنماییەکانی پسپۆری پزیشکی. تەنها 

 پەیوەندی بە NHS 24 (111) بکە ئەگەر ناتوانیت بچیە 
سەرهێڵ یان نیشانەکانت خراپتر بوون.

  پارێزگاری لە کەسانی بە تەمەنتر بکە و ئەوانەی کێشەی 
 تەندروستى پێشتریان هەیە لە ڕێگەی ڕێگری کردن لە 

بەریەک کەوتن.

nhsinform.scot/coronavirus لە 
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