
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 باڵوکراوەی زانیاری هاواڵتی:  
 داپۆشەری دەموچاو و پاکژکاری دەست. 

 

 

ئەم باڵوکراوەیە پەرەی پێ دراوە بۆئەوەی لەگەڵ ئەو بەرهەمانەی دابینکردنی داپۆشەری دەموچاو و  

پاکژکاری دەستە بڕوات کە لەالیەن ئەنجومەنی شارەوانی بێرمینگهامەوە دراون بە بانکی خۆراکی  

کردنە ئەو دابین (.19 -ناوچەیی وەک بەشێک لە وەاڵمدانەوەی ئێمە بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤید

 هەروەها لەالیەن هەرەوەزی شارە تەندروستەکانەوە پارەی بۆ تەرخان کراوە. 

 

 

 داپۆشەری دەموچاو:

چونکە ئەوانە لوت و دەم دادەپۆشن، کە   19 -داپۆشەری دەموچاو دەتوانێت بمانپارێزێت لەدژی باڵوبوونەوەی کۆڤید

 ئەوانە سەرچاوەی سەرەکی پشتڕاست کراوەی دەردراوە پەتاییەکان و دڵۆپی زۆر بچووکن.

 
 داپۆشەری دەموچاو دەبێت: 

 لوت و دەمت دابپۆشێت و بواری ئەوەت پێ بدات کە بە ئاسوودەیی هەناسە بدەیت. •

 ەوە بچەسپێت بەشێوەیەکی ئاسوودە و لە نزیکەوە بە دەموچاو •

 لەڕێگەی الستیک یان ئەڵقەی گوێوە تووند و چەسپاو بکرێت  •

 لە مادەیەک دروست کرابێت کە بۆ تۆ ئاسوودە بێت و هەناسەی لێوە دەربچێت، وەک لۆکە  •

 النی کەم لە دوو چینی مادەکە دروست کرابێت. •

کی تری جلوبەرگ شتن بشۆردرێت و  تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە ئەوە بۆ توڕدان بێت، دەبێت بتوانرێت لەگەڵ شتومە •

 بتوانرێت وشک بکرێتەوە بەبێ ئەوەی کە تێکبچێت.

 
 بۆ بەکارهێنانی گونجاوی داپۆشەری دەموچاو، تۆ دەبێت: 

چرکە بشۆیت، یان پاکژکاری دەست بەکار بهێنیت، بەر لەوەی کە   20دەستەکانت بە سابوون و ئاو بۆ ماوەی  •

 بەریت   داپۆشەرێكی دەموچاو ببەستیت یان الی

 خۆت دوورەپەرێز بگرە لە بەستنی داپۆشەری دەموچاو لەسەر مل یان ناوچەوانت  •

 خۆت دوورەپەرێز بگرە لە دەستدان لەو بەشەی داپۆشەری دەموچاو کە دەچێتە سەر دەم و لوتت  •

 داپۆشەری دەموچاوەکەت بگۆڕە ئەگەر تەڕ بوو یان ئەگەر دەستت بەری کەوت. •

 
بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم بەستەرە بکە:  

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and- 

how-to-makeyour-own 

http://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and-
http://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and-


 

 

ئەگەر تۆ ناتوانیت داپۆشەری دەموچاو ببەستیت بەهۆی تەمەن، تەندروستی یان هۆکاری کەمئەندامییەوە، تۆ  

 هەروەها دەتوانیت باجێکی بێ بەرامبەری هەاڵوادرن دابگریت لەڕێگەی سەردانی ئەو بەستەرەی سەرەوەوە.

 

 پاکژکاری دەست: 

ئەوە پیسی، ڤایرۆس   یە. 19 -وبوونەوەی کۆڤیددەستشتن یەکێک لە گرنگترین ڕێگەکانی بەرگرتن لە باڵ

 ک.و بەکتریا الدەبات بۆ بەرگرتن لە باڵوبوونەوەی بۆ کەسانی دیکە و شتومە 

 
بۆ   چرکە بە سابوون و ئاو بشۆیت. 20دەبێت دەستەکانت بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام بۆ ماوەی 

 ستەکانت، سەردانی ئەم بەستەرە بکە:ڕێنوێنی لەسەر باشترین شێوازی شتنی ده

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-towash-your-hands/ . 

 
 ٪ یان زیاتر ئەلکهولی تێدا بێت دەبێت بەکار بهێنرێت.60بەردەست نەبێت، پاکژکارێک کە  کاتێک کە سابوون و ئاو

ستەکانتدا  کاتێک کە پاکژکاری دەست بەکار دەهێنیت، بیخەرە سەر بەری دەستێکت و بیسوو بەسەر هەموو الیەکی ده

 هەتا وشک دەبێتەوە.

 

 نکولی لە بەرپرسیارێتی: 

ئەنجومەنی شارەوانی بێرمینگهام هیچ بەرپرسیارێتییەکی یاسایی ناگرێتە ئەستۆ لە پەیوەندیدا بە بەکارهێنانی هەر  

 داپۆشەرێکی دەموچاو و پاکژکارێکی دەستەوە کە لەڕێگەی ئەنجومەنی شارەوانییەوە دابین بکرێت.

 
 

 لە میدیای کۆمەاڵیەتیدا شوێنمان بکەوە لە: 

twitter.com/healthybrum . 

facebook.com/healthybrum . 

instagram.com/bcchealthybrum  

youtube.com/channel/UC3RlwgKB6ehKvOCb7QbSf1Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-towash-your-hands/

