
آپ کی معلومات کے لئے اور آپ کی اور آپ کے خاندان کی مدد اور حفاظت
کے لئے یہاں سکین کریں

�यं, अपने जीवन-साथी अथवा पिरवार एवं िमो ंको सुरि�त रखने म� सहायता 
करने हतेु जानकारी �ा� करने के िलए कृ�ा यहा ं�ैन कर�। 

For information to help you, your partner or family 
and friends keep safe please scan here

Para obtener información que le ayude a usted, a su pareja o a su 
familia y amigos a mantenerse a salvo, por favor, escanee aquí:

Macluumaadka kaa caawinaya adiga, lammaanahaaga ama qoyskaaga 
iyo asxaabtaadu inay ammaan ahaadaan fadlan iskaan saar halkan

Si vous avez besoin d’aide, d’informations, pour vous-même, votre 
partenaire ou votre famille et amis, cliquez ici

የእርስዎን፣ የሕይወት አጋርዎን፣ የቤተሰብዎንና የባልንጀሮችዎን ደህንነት 
ለመጠበቅ የሚያግዝ መረጃ ለማግኘት እዚህ ይቃኙ

ንዓኺ፡ ን በዓል-ቤትኪ፡ ን ቤተ-ሰብኪ ወይ ውን ንፈተውትኺ፡ ረዳእቲ ዝኾኑ 
ተወሳኽቲ ሓበሬታታት ምስ ትደልዪ ኣብዚ ስካን ብምግባር ተኻፋሊት ክትኾኒ 
ከም ትኽእሊ ክንሕብረኪ ንፈቱ።

আপনােক, আপনার স�ীেক অথবা পিরবার ও ব�ুেদরেক িনরাপেদ থাকেত 
সাহাযয্ করেব এমন তেথয্র জনয্ অন�ুহ কের এখােন �য্ান করনু

برای کسب اطالعاتی که در حفظ امنیت ش�، رشیک زندگی یا خانواده و دوستانتان
به ش� کمک کند، لطفاً اینجا را اسکن کنید

بۆ زانیاری یارمەتیدانی تۆ، هاوبەشەکەت یان خێزانەکەت و برادەرەکەت سەالمەت
بن، تکایە ئێرە سکان بکە

للحصول عىل معلومات ملساعدتك أو مساعدة رشيكك أو أرستك و أصدقائك يف الحفاظ
عىل سالمتهم، يُرجى املسح  هنا

باکووری خۆرئاوا
خزمەتگوزاریەكانی دایکایەتی

ئەگەر دوو گیان و ڕەش پێستیت، بەریتانی ڕەش پێستی، ئاسیایی و بەریتانی
ئاسیایی، ڕەنگە زیاتر تووشی کۆڤید-19 بیت

خزمەتگوزاریەكانی دایکایەتی و نەخۆشخانەکان کراوە و سەالمەتن بۆ ئەوەی
هەموو کاتێک سەردانیان بکەیت. ئێمە بۆ پشتیوانی کردنی تۆ لێرەداین

بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ماڵپەڕ بکەن
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-andcoronavirus

ئەگە تێستی                    ـەی ئێوە ئەرێنی بوو ، لەگەڵ       خۆتانا
پەیوەندی بگرن تاوەکوو بە خزمەتگوزاری ئێن ئێچ ئێس پاڵس ئۆکسیمەتری لە
ماڵەوە ڕابگەیێندرێ. ئەگە نەشتەرگەری       ئێوە بەرساوە ، تکایە لەگەڵ 111

بە       پەیوەندی بگرن و بتانەوێ بە خزمەتگوزاری مەحەلی "پاڵس
ئۆکسیمرتی لە ماڵەوە" ڕاگەیێندرێ

پاڵس ئۆکسیمرتی لە ماڵەوە" خزمەتگوزاری ئێوە بە دەزگای پاڵس، ڕاوێژکاری
و پاڵپشتی لە چاوەدێری ئاستی ئوکسیجنی خوێنی خۆتان بە ماوەی دوو
حەوتە لە دوای و�می                    بە شێوەی ئەرێنی پێشکەش ئەکات

ئەم زانیاریانە بۆتان باس ئەکات کە ئەگە دووگیانن چ کاتێک و لە کوێ بە
دوای ڕاوێژکاری پزشکیا بن
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هەڵسەنگانی پاڵس لە رسویسی ماڵەوە

ئەگە ئاستی ئۆکسیجنی خۆێنتان ڕوو لە خوارە ، ڕێنەماییەکان لەم
نامیلکە ڕەچاو بگرن تەنانەت ئەگە هێشتا هەستێکی خاستان هەیە

ائەگە ڤایرۆسی کرۆناتان بێ و دووگیانیش بن ، بۆی هەیە خێراتر نەخۆش
 بکەون. ئەمە ئەتوانێ کاریگەری لەسەر خۆت و مناڵەکەتا بێ ، ئەگە

پەرۆشی بە غەریزەکانی خۆت مت§نەت بێ

ئەگە دوودڵن ، تاوتوێ بکەن

دڵڕاوکێکانی خۆتان ڕابگەیێنن

دڵنیا بن کە دڵەڕاوکێکانی ئێوە ئەبیسرتێ

تا وەکوو ڕۆژی دواتر یا کاتی سەردانی دواتر خۆتان چاوەڕێ مەبن

ئەگە دووگیانن یان نیگەرانی سەبارەت بە منداڵەکەتان هەیە یان ئەگە
پرسیارێک لە بارەی چۆنیەتی کەرەنتینەی خۆتان بۆی هەیە کە کاریگەری
لەسەر هەرکام لە کاتی سەردانەکانتان بێت، تکایە لەگەڵ دوکتۆری گشتی

ماما یان گرووپی منداڵبوونی خۆتانا پەیوەندی بگرن
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 ڕێژەی ئۆکسیجنی خۆێن ئەتوانین لە ڕێگەی دەزگایێکی چکۆلە کە ئەیلکێنن بە قامکی دەستەوە پێوەر
 بکەن  کە پاڵس ئۆکسیمرتی پێ دەڵێن. ئەگە لە پاڵس کەڵک وەرئەگرن و ڕێژەی ئۆکسیجنی خوێنی ئێوە

 دابەزیوە ، ڕێنەماییەکانی ئەم نامیلکە بەرچاو بگرن. تەنانەت ئەگە هەست بە سەختی هەناسە ناکەن
.بۆی هەیە ئاستی ئۆکسیجنی خوێنتان دابەزێ

،

ئۆکسیجنی خوێن و پاڵس ئۆکسیمرتی

ئەمە ئەتوانێ یاریدەری ئێوە بێت تاوەکوو ڕێژەی ئۆکسیجنی خۆتان بنووسن . ئەم
نووسینە ئەتوانێ یاریدەر بێت تاوەکوو گۆڕانکاریەکان بەرچاو بکەوێت، قسە کردن

.لەگەڵ پسپۆرێ تەندرووستیش ئەتوانێ یاریدەر بێت

بۆ دڵنیایی لە چاوەدێری تاکەکەسی و پارێزراو لە خۆتان و منداڵەکەتان ، خێرا پەیوەندی بگرن

ئەگە کەمرت لە 20 حەوتە دووگیانن، دوکتۆری گشتی یان 111دوکتۆری خۆت    

ئەگە زیاتر لە 20 حەوتە دووگیانن ، گرووپی مامایی یان گرووپی منداڵ بوونی خۆتان

ئەگە هەرکام لەمانەی خوارەوەتان ئەزموون کرد

هەست بە سەخت بوونی هەناسە گێشان ئەکەن، یان لە هەناسە کێشانا کێشەتان    
Äهەیە، تەنانەت ئەگە لە کاتێ وێستان بێت یان ڕۆیش

ئەگە ئێشی سینگتان هەیە یان دڵەکوتە   

ئێشی ماسۆلکە یان هەست بە هیالکی، ئەگە لەرزەتان هەیە    

ئاستی ئۆکسیجنی خۆێنتان 94ـە

هەست ئەکەن کێشەیێکتان هەیە(بێهێزی، ماندوویی، کەمبوونی ئیشتیا، میزکردن        
کەمرت لە جاران، نەتوانینی پارێزگاری لە خۆتان، کارگەلی ئاسایی وەکوو

خواردن و لیباس لەبەرکردن و

ئێوە ناتوانن بە نیشانەکانی خۆتان لە ماڵۆ Êێنن   

لە هەرکاتا هەست بە نەبوونی ئاسایش ئەکەن

ئەبێ پێیان بێژن دووگیانن و بۆیهەیە تووشی کرۆنا بن. ئەوان نیشانەکانی ئێوە
پشکنین ئەکەن و ئێوە ڕائەسپێرن کە ئێوە چی بکەن

 لە حەوتەی 16تا 24 ئەشێ هەست بکەن مناڵەکەی ئێوە تا حەوتەی 32 زۆرتر جووڵە بکات و
 تاکوو ڕۆژی منداڵ بوون یەکجۆر ئەمێنێتەوە، ئەگە جووڵەی منداڵەکە کەم بوو یان شێوازی

 جووڵەکەی گۆڕدرا ، خێرا لەگەڵ بەشێ منداڵ بوون پەیوەندی بگرًن
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:ئەگە دووگیانن لە کوێ و کەی ڕاوێژکاری وەربگرن
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ئەگە لە پاڵس ئۆکسیمرت لە ماڵەوە کەڵک وەرئەگرن ، دڵنیا بن کە نیشانی       ، نیشانی
یا نیشانی                  هەیە. ئەمە بە مانای ئەوەیە کە دەزگاکە بە درووستی کار دەکات

.و ئەگە درووس بەکاری بهێنن پارێزراوە

UKCI
UKNI CE

CE

100999897969593929190
یان کەمرت 94
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ئاستی ئۆکسیجنی خوێن بۆ
 زۆرینەی خەڵک - لە ماڵەوە ±ێنن و بە
.بەرداومی ئاستی ئۆکسیجنی خوێنتان بپشکنن

خێرا پەیوەندی بگرن
ئەگە کەمرت لە 20حەوتە دووگیانن ، دوکتۆری گشتی   

یان 111دوکتۆری خۆتان

ئەگە لە حەوتەی 20ی دووگیانی یان     
سەرترن ، دووگیانی یان بەشی منداڵ بوون

:

ئەگە بەردەوام ڕێژەی ئوکسیجنی
خوێنتان 93 یان کەمرتە،پێویستان بە

پشکنینی خێرای بی§رستانە. لەگەڵ 999
پەیوەندی بگرن و لە نزیکرتین بەشداری کەن

ئەگە خوارتر لە 20 حەفتە دووگیانن
بەشی ئورژانس

ئەگە لە حەوتەی 20ی دووگیانی یان
سەرترن ، دووگیانی یان بەشی منداڵ بوون

(A&E)
،

کەمینەیێک لە ژنە دووگیانەکان تووشبووی بە                    نیشانەکانی تۆندتر ئەزموون ئەکەن
لە کاتی بینینی هەرکام لە نیشانەکانی ژێرەوە ئەبێ خێرا لەگەڵ 999 پەیوەندی بکەن یان بڕۆن بۆ بی§رستان

ئاستی ئۆکسیجنی خوێنتان 93 یان کەمرتە (سەرتا
خێرا دیسان ئەنازەی بگرن

ئێوەی توانای تەواوکردنی ڕەستەی کورت لە کاتی     
حەسانەوە بە هۆی کێشەی هەناسە نین

هەناسەی ئێوە لە ناکاو تووشی کێشە ئەبێ    

یان ئەگەر پەرە بەم نیشانە گشتیانە بدەیت بۆ نەخۆشی جدی

قفەی خوێناوی    

هەست بە سەرما و عارەق کردن بە پێستی کەمڕەنگ یان بالنچی   

داڕمان یان ڕوناکی سەر  

پێستی سوور کە کاڵ نابێتەوە کاتێک پەرداخێکت لەسەر دانا   

پەرۆش ، گێژ یان خەواڵوو ئەبن    

میز کردنتان نامێنێ یان زۆر کەم ئەبێ

ئێوە ئەبێ پێیان بێژن ، بۆی هەیە ئێوە کڕۆناتان بێ و ئەگە ئێوە بە پاڵس ڕێژەی ئۆکسیجنی
خوێنتان پشکنیه. ئەم نیشانانە پێویستی بە چاوەدێری خێرا هەیە
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