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زانیاریەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەالیەتی و ئامێزان لە هەرێمی هێسن سەبارەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا

ئێمە لە خوارەوە چەند زانیاریەک بە بەڕێزتان دەدەین لە گەل چەند رێنشاندەرێک و هەنگاوی زۆر گرنگ بۆ ئەو
سەرچاوانەی ،کە بەردەوام زانیاری نوێ سەبارەت بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا باڵودەکەنەوە.
لە کۆتایی ساڵی  2019لە الیەن رێکخراوی تەندروستی جیھانی ناسراو بە ) )WHOهەواڵێک باڵوکرایەوە ،بەوەی
نەخۆشیەکی تەنگەنەفەسی و هەوکردنی سیەکان لە شاری وهانی چینی لە زیاد بووندایە و هۆکاری ئەم نەخۆشیەش دیار
نیە.
دوای چەند رۆژێکی کەم هۆکارەکەی بە ڤایرۆسێکی نوێ دەشتنیشان کرا  ،ئەویش ناوی  SARS-CoV-2لە رێگەی ئەم
فایرۆسە ئەم نەخۆشیە باڵوبۆتەوە ،کە دواتر بە ناوی  COVID-19دەستنیشان کراو ،وە بە هەموو جیھان بالبۆوە.

لە الپەڕەکانی داهاتوودا ئەم زانیاریانە بەدی دەکرێ:
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زانیاری گشتی سەبارەت بە فایرۆسی کۆرۆنا
من چۆن دەتوانم خۆم بپارێزم ،بۆ ئەوەی بە تەندروستی باش بمێنمەوە؟
چۆن دەتوانم لە نیشانەکانی بگەم؟
زانیاری لە سەر پابەندبوون بە دەمامک لە هێسن
زانیاری لە سەر رێنمایەکانی پابەندبوون و هێشتنەوەی دووری نێوان دووکەس لە هێسن
زانیاری بۆ ئەوانەی دەگەرێنەوە و سەفەردەکەن لە هێسن
زانیاری سەبارەت بە گردبونەوە یان (کۆبونەوە) ئاینیەکان و دانانی پرسە
زانیاری لە سەر ئامادەبوونی خێزان لە بۆنەکانی وەکو ،منداڵبوون و مردن لە هەرێمی هێسن
زانیاری لە سەر چاودێری مندااڵن لە هێسن

 .1زانیاری گشتی

بارودۆخی ئێستا چۆنە؟
سەنتەری توێژێنەوەی رۆبێرت کۆخ  RKIبەردەوام هەڵسەنگاندن بۆ باردۆخەکە دەکات بە تایبەت ئەوەی پەیوەندی بە
تەندروستی دانیشتوانەوە هەیە لە ئەڵمانیا ،هەموو زانیاریە هەنووکەیەکانی پەیوەندار بە ڤایرۆسی کۆڕۆنای نوێ لەم وێب
سایتەی سەنتەری توێژێنەوەی رۆبێرت کۆخ  RKIلە خوارەوە دەبینیت.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;js
essionid=9766CE9E961256ECB36D5D17A325E8F4.internet062.

حکومەتی هەرێمی هێسن بریاری دا :بۆ رێگەگرتن لە باڵوبونەوە و بە الیەنی کەمەوە هێواشکردنەوەی ڤایرۆسی
کۆڕۆنا ،بۆ ئەوەی مرۆڤەکان لە هەر زیانێک پارێزراو بن .زۆر پێویستە تا بکرێت ،پەیوەندیە کەسایتیەکان لە هەردوو
کەرتەکانی تایبەت و گشتی کەم بکرێتەوە .زانیاری زیاتر لە سەر ئەرکەکانی بەکارهێنانی دەمامک و خۆ بە دوورگرتن لەم
سایتەی خوارەوە دەبینن.
لە کوێ زانیاری گشتی زیاترم دەست دەکەوێت سەبارەت بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە هێسن؟
زانیاریە هەنووکەیەکان لەم وێب سایتەی خوارەوەی وەزارەتی کاروباری کۆمەالیەتی و ئامێزان لە هێسن دەدۆزیتەوە:
www.hessenlink.de/2019ncov.

وەزارەتی کاروباری کۆمەالیەتی و ئامێزان لە هێسن تەلەفۆنێکی هۆتالینی بێ بەرامبەری بۆ هاواڵتیانی هێسن داناوە ،کە
دەتوانن سودی لێ وەربگرن بۆ ئەم مەبەستە.
کۆرۆنا هۆتالین:
هێلەکە بەردەستە لە:

08005554666
ڕۆژانە لە کاتژمێر  ٨ی بەیانی تا  ٨ی شەو

هاواڵتیان دەتوانن لە ڕێگای بنکە تەندروستیەکانی تایبەت بە خۆیان پرسیارەکانیان ئاراستەی ئەم بنکانە بکەن .هەموو
ووردەکاری پەیوەندیەکان لەم لینکەی دارێژڕاوە https://tools.rki.de/PLZTool/. :

 .2من چۆن دەتوانم خۆم بپارێزم بۆ ئەوەی بە تەندروستی باش بمێنمەوە؟
وەکو ڕێکارەکانی خۆپاراستن – هەروەها دژی ئەم پەتایە – بە پەلە داوا لە هاوالتیانی هێسن دەکرێت ،کە پابەندبن بە
رێنمایەکانی پاک و خاوێنی ،وەک لە خوارەوە ئاماژەی پێدەکرێت:










زوربەی کات دەستان جوان بشۆن (هەروەها ئەمە بۆ منداڵ و هەرزەکاریشە)
لە کاتی کۆکە و پژمین تەنھا دەسڕی کاغەز بەکاربھێنە یان قۆڵ (هەروەها ئەمە بۆ منداڵ و هەرزەکاریشە)
تەنھا یەک جار دەسڕ بەکار بھێنە و دوای بەکارهێنانی فڕێدەرە سەتڵی خۆڵەوە
نە تەوقە ،نە باوەش و نە ماچی ڕوومەت
بە هێچ شێوەیەک دەست بۆ دەم و چاو و لووت مەبە (بە تایبەت لە کاتی خۆگرتن بە دەسکەکانی ناو پاس یان
دەسکی دەرگا ،چونکە لە الیەن زۆرێک لە خەڵکی ترەوە بەکار دەهێنرێت ،بەهەمان شێوە لە ماڵەوەش)
مۆبایلی زیرەک ،مۆبایل ،ئایپاد هتد .بەردەوام بە دژە بەکتریا پاکژیان بکەرەوە
باشتر وایە پەرداخ و کەوچک و چەتاڵی خۆت بەکاربھێنیت
بە هەموو شێوەیەک خۆت لە قەرەباڵغی بە دوور بگرە.

چۆن هەڵسوکەوت بکەم کاتێک نیشانەکان لە خۆمدا بەدیبکەم؟
هەر هاواڵتیەک هەستی بە نیشانەی نەخۆشیەکانی ،وەکو کۆکە ،تا ،یان تەنگەنەفەسی کرد دەبێت:




پەیوەندی( بە ژمارە تەلەفۆنی  117 – 116پزیشکی ئێشگرەوە بکات )
لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە پەیوەندی بە بەڕێوبەرایەتی تەندروستی شارەکەوە بکە
خۆت پەیوەندی بە پزیشکی خێزانیەوە بکە

ئەم الیەنانە لە گەڵ هاواڵتیە پەیوەندیکەرە نیشانەکان ڕوون دەکەنەوە و ئەگەر هۆکاری گومانی توشبوون بە ڤایرۆسی
کۆرۆنا هەبێت ئەوا هەنگاوی تر بۆ پشکنین و چارەسەر دەگیرێتە بەر.

زانیاری زیاتر بە چەندین زمانی تر لە ڕێگای ئەم وێب سایتە دەست دەکەوێت
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

لە ئێستادا زانیاری زۆر هەڵە لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان باڵودەکرێنەوە .تکایە زانیارەیەکان تەنها لەو
سەرچاوانەوە وەرگرە ،کە لەسەرەوە ئاماژەی بۆ کراوە.

 .3زانیاری لە سەر پابەندبوونی دەمامک لە هێسن
لە بەرواری  .27نیسانی  2020هاواڵتیان لە هێسن دەبێت پێداویستیەکانی دەم و لووت داپۆشینیان پێبێت.

لە کوێ دەبێت دەم و لووتمان داپۆشراو بێت؟










لە هێڵەکانی گواستنەوەی گشتی وەکو ( پاس و هێڵەکانی شەمەندەفەر و تاکسی و پاپۆڕ و فڕۆکە)
لە شوێنە قەرەباڵغەکان وەکو دوکان و بانق و لقەکانی پۆست هتد.
لە هەفتە بازاڕەکاندا
لە هەموو بنکە تەندروستیەکان بۆ نمونە نەخۆشخانەکان ،نۆرینگە پزیشکیەکان
لەو بازارانەی سەقفیان داپۆشراوە و دوکانەکانی سەرشەقام ( مەبەست لە دوکانەکانی سەرشەقام ئەو دوکانانن کە
سەقفیان داپۆشراوە وە ڕێگا بە هاتوچۆی کڕیاری تێدا دراوە.
هۆڵی یاریکردن و گازینۆکان
شوێنە داخراوەکان وەکو مۆزەخانە و قەسرەکان و شوێنە مێژوویەکان وە هەروەها باخچەی ئاژەالن
لە کاتی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکانی تایبەت بە جەستە ( وەکو سەرتاشخانە ،بادیکیر(خزمەتگوزاری پێ)،
تاتو و هتد).
داپۆشینی دەم ولووت ئیجباریە بۆ کەسانی ناو چێشتخانە و هەروەها کارمەندی خزمەتکردن ،لە کاتی
جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان.

داپۆشینی دوم و لووت چیە؟
هەر داپۆشینێکی دەم و لووت  -ئەژمارد دەکرێت بە پاراستنی دەم و لووت ،بەهۆکاری ئەو سروشتیەی هەیەتی گونجاو
دەبێت بە هەر داپۆشینێک لە کاتیگۆریەکانی پاراستن ،بە مەبەستی کەم کردنەوە لە باڵوبوونەوەی پشکەگەردەکان یان
ڕێزەگردەکان لە کاتی کۆکە ،پژمین و قسەکردن .لە پاڵ ئەوانەی پێ دەڵین دەمامکی رۆژانە بەوەی زۆر جار لە الیەن
کەسەکەوە خۆی دروست دەکرێت ملپێچ و دەسرێش ئەژمارد دەکرێن.

دەمامکە تایبەتمەندیەکانی پزیشکی دەبێت بۆ تیمی پزیشکی تەرخانکراوبێت

خۆ بەدوورگرتن و هێشتنەوەی دووری هەر بەگرنگی دەمێنێتەوە
پێشێلکردنی سنوردارکردنی پەیوەندیەکان و ڕێکارەکانی دووری لە ڕێگەی هەڵگرتنی دەماکی ڕێگەپێدراو نیە.

جیاکاریەکان
پابەندبوون بە ڕێنمایی بەکارهێنانی دەمامک مندااڵنی ژێر تەمەن شەش ساڵ ناگرێتەوە بەهەمان شێوە ئەو کەسانەی ،کە
بەهۆکاری تەندروستی یان خاوەن پێداویستە تایبەتەکان ،کە ناتوانن پابەندی ڕێنمایەکانی بەکارهێنانی دەمامک بن.

سزا – غەرامە
بەکارنەهێنانی دەمامک پێچەوانی ڕێکارە ئیداریەکانە .ئەو هاواڵتیانەی پابەندی ڕێنمایەکانی ڕووپۆشی دەم لووتیان نەبن لە
ڕێگەی دەمامکەوە سەرەڕای ئاگادارکردنەوە دەم و لووتیان نەپۆشی ئەوا بە بڕی  50یۆرۆ سزا دەدرێن.

 .4زانیاری لە سەر هێشتنەوەی دووری لە یەکتر.

مانەوە لە شوێنە گشتیەکان ڕێگەپێدراو دەبێت:




لە گەڵ یەک کەس ،کە بەیەکەوە لە ناو ماڵێکدا ناژین
لە گەڵ ئەندامانی خێزان ،ئەوانەی بەیەکەوە لە ماڵێکدا دەژین
یان لە گەڵ خزم و کەسوکاری خۆیان و ناسیاوی تر.

لە ئەگەری ڕووبەڕووبونەوە لە گەڵ کەسانی تر دەبێت نێوانی هەردووکتان بەالیەنی کەمەوە  1،5م یەک مەترو نیو بێت.
لە شوێنە گشتیەکان دەبێت ڕەچاوی دووری نێوان بکرێت وە نابێت ئەم ڕێنمایانە پشتگوێ بخرێن ،وەکو ئاهەنگێران،
برژاندن یان سەیران کردن بە ڕەچاوکردنی ژمارەی کەسەکانیش بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە.
ئەم ڕێنمایانە ئەو کەسانە ناگرێتەوە:








لە هێڵەکانی گواستنەوەی گشتی ناخۆ
بۆ ئەو کەسانەی یارمەتی و چاودێری خوارتەمەنەکان و بێتوانایان دەدەن،
بۆ ئەوانەی تاقیکردنەوەیان هەیە ،بە تایبەت تاقیکردنەوە حکومیەکان و تاقیکردنەوە پیشیەکان،
بۆ خوێن بەخشین،
بۆ ئەو کەسانەی دەبێت بە یەکەوە کۆببنەوە بۆ کاری بەیەکەوەیی بەهۆکاری بازرگانی و پیشە فەرەمیەکان یان
بەهۆکاری چاودێریە گرنگەکان،
بۆ کۆبونەوە و دانیشتنە دادگەیەکان،
لە کاتێکدا کە لەالیەن دەزگا حکومیەکانەوە لە ڕێێدانی جیاکاری بەخشرا بێت ئەوا بۆ بۆنەکانی وەکو ناشتن و
پرسە.

 .5زانیاری بۆ ئەوانەی لە سەفەردەگڕێنەوە و سەفەر دەکەن
لە سەفەرگەڕانەوە و سەفەرکردن :دەبێت ئەوانەی لە سەفەر دەگەرێتەوە بە تایبەت ئاگاداری چی بن؟
بۆ ئەوەی ئەم ڤایرۆسە بە هیچ شێوەیک لە ڕێگەی ئەوانەی لە سەفەر دەگرێنەوە و سەفەردەکەن باڵونەبێتەوە ،لە بەرواری
 10نیسانی  2020ئەوانەی لە سەفەردەگەڕێنەوە  14ڕۆژ کەرەنتینی ناوماڵ دیاریکراوە .ڕێنمایەکان بەم جۆرەن،
ئەوانەی لە دەرەوە دێن بۆ هێسن دەبێت پابەند بن ،بەوەی بێ دواکەوتن الی بەرپرسانی بنکەی تەندروستی خۆیان
تۆماربکەن و زانیاران لە سەرهاتنەوەیان پێبدەن .جگە لەوەش دەبێت ئەوان پابەند بن بەوەی ،لە ئەگەری دەرکەوتنی هەر
نیشانەیەک لە نەخۆشیەکانی  COVID-19بە پێی پێوەرەکانی سەنتەری ڕۆبێرت کۆخ بێ هیچ دواکەوتنێک پەیوەندی بە
لێپرسراوانی بەڕیوبەرایتی تەندروستیەوە بکەن .لێرەدا جیاکاری بۆ کەسان و گروپی پیشەیی هەیە .بە تایبەت ئەوانەی کە
کەلوپەل بۆ دانیشتوان دابین دەکەن ،ئەوانەی بۆ گواستنەوەی خەڵک یان چاودێری تەندروستی گرنگن وە هەرەها
فریاگوزاری خێرا ،بۆ نمونە پۆلیس .هەروەها ئەوانە ناگرێتەوە کە ترانزێتیان بۆ ماوەیەکی کەم لە هێسن هەروەها لە
دەرەوە هەیە .ئەوانەش ،کە بە شێوازی وەرزی کارەدکەن بە ڕێگەپێدانێکی تایبەت کەرەنتین نایانگرێتەوە.
 .6زانیاری سەبارەت بە گردبوونەوە (کۆبوونەوە) ئاینیەکان و دانانی پرسە لە هێسن
پابەندبوون بە دووری و ڕێکارەکانی پاک و خاوێنی دەبنە دەرفەتێک ،بۆ کۆبوونەوە ئاینیەکان .هەروەها ئەگەر لە
چوارچێوەی شێوازە باوەکان نەبێت ،بەم شێوەیە مرۆڤەکان دەتوانن لە گەڵ باوەڕەکانیان بژین و بەیەکەوە کۆببنەوە
بۆ نزاکردن .لە دوای  4ی ئایار دەرفەتێک هەیە بۆ کۆبوونەوە ئاینیەکان ،کە ئاسایی بکرێتەوە ،ئەگەر:
 پابەندبوون بە ڕێنمایەکانی دووری ،کە بە الیەنیکەمەوە  ١،٥یەک مەتر و نیو بێت ( .سەبارەت بە
دووری ئەو کەسانە ناگرێتەوە ،کە بەیەکەوە لە ماڵێکدا دەژین)
 کەلوپەل ،بۆ نمونە سەبەتەی کۆکردنەوە ،ڕێگپێدراو نیە وە دواتریش بگوازرێتەوە.
 ڕێکارەکانی پاک وخاوێنی وەکو کەرسەی پاکژکردنەوەی دژەبەکتریا دەبێت دابنرێت.
 لە گەڵ ئەمانەشدا دەبێت ڕێکخراوە ئاینیەکان دواکاریەکانی دووری و کەرسەکانی پاکژکردنەوەی
دژەبەکتریا بە شێوەیەک بگونجێنن بەوەی لە شوێنی کۆبونەوەکەیان بەرچاو بێت وهەڵبواسرێت.
هەرەوها کۆبوونەوە بۆ پرسەو گواستنەوەی تەرم و بەخاک سپاردنی ڕێگەپێدراوە ،بە مەرجێک پابەندی هەموو ئەم
رێنمایانە بن ،کە پێشتر لە سەرەوە ئاماژەی پێدراوە.
 .7زانیاری لەسەر ئامادەبوونی خێزان لە بۆنەکانی وەکو منداڵ بوون و مردن (پرسە) لە هەرێمی هێسن
لە شەممەوە و لە بەرواری  .28ئازاری  2020وە دەکرێت لە هەندێک دۆخی تایبەتدا بۆ کەسانی زۆر نزیک
لەخێزان جیاکاری بکرێت لە سەر ئەم ڕێنمایانەی ئێستا هەیە سەردانی کردن ڕێگەی پێبدرێت.
یەکە ئیداریەکان ،بۆ نمونە نەخۆشخانەکان ،تیمی چارەسەری پزیشکی دەرفەتێک بە هۆکاری ڕەوشتی کۆمەاڵتی
لە کاتی پێوستیدا بدنە ،کەسانی زۆر نزیک لە خێزان بە مەبەستی یارەمەتیدان ،بە تایبەت لە کاتی بۆنەکانی منداڵ
بوون مردن.
ئەو کەسانە ناگرێتەوە ،کە کێشەی تەنگەنەفەسیان هەیە و دەچنە دەروەی ئەم جیاکاری یە.

ئەم ڕێکارە جیاکاریانە مەبست لێی  -دووەم ڕێکارە -لە ڕووبەرووبونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنادا.

 .8زانیاری لە سەر چاودێری منداالن لە هێسن
خۆشبەختانە توانرا لە هێسن باڵبوونەوەی ڤایرۆسی کرۆنا هێواش بکرێتەوە .ئامانج ئەوەیە بەردەوام بین ،هەموو
مرۆڤەکان بە تایبەت مرۆڤە بەسااڵچووەکان و نەخۆشەکان بە باشترین شێوە بپارێزین .لەبەر ئەوە دەبێت ڕێگە لە
زنجیرەی تووشبوون بگیرێت .بۆ ئەوەی ئەم ڕێکارانە کاریگەریان هەبێت ،دەبێت بەردەوام بین لە کەم کردنەوەی
پەیوەندیە کەسایەتیەکان .هەموو ئەم سنوردارکردنە هەنگاوە بە ئاراستەی ئەوەی لە دوای  2حوزیران بنکەکانی
چاودێری ڕۆژانەی مندااڵن بە کۆمەڵیک مەرجی سنوردارکرا بکرێنەوە .چاودێری بۆ مندااڵنی ئەگەر پێویست
بکات بەردەوام دەبێت و زی اتر بەرفراون دەکرێت بۆ ئەو گرووپانەی پێوستیانە .بەاڵم بۆ نمونە دەبێت ئەو گرووپی
چاودێرانە تا بکرێت بچووک بن بە هۆکاری پاراستن لە ڤایرۆسەکە ،ئەگینا ڕێکارەکان کاریگەریانی خۆیان لە
دەست دەدەن.

هاوکاریکردنی خێزانێک لە گەڵ خێزانێکی تر بە مەبەستی چاودێری منداڵەکانیان ڕێگەپێدراوە؟
بەڵی ،هاوکاری کردنی خێزانێک لە گەڵ خێزانێکی تر ڕێگەپێدراوە بە مەرجێک لە سێ خێزان تێنەپەرێت بە مەبەستی
(چاودێریکردنی بەیەکەوەیی) هەرچی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانی ترە ،تا بکرێت کەمی بکەرەوە.
لە کەیەوە منداڵەکەم دەتوانێت جارێکی تر بچیتەوە باخچە؟
لە بەرواری  2ی حوزیران دەکرێت هەموو دایەنگەو شوێنی چاودێری مندااڵن بە شێوەیەکی سنورداو بکرێنەوە.
لە کەیەوە دەتوانرێت منداڵەکەم لە الیەن دایکی ڕۆژانە چاودێری بکرێت؟
لە دوای  2ی حوزیران وە.

هیچ جیاکاریەک هەیە ؟
بەڵی ،لە دۆخی زۆر پێویست چاودێریکردنی منداڵ هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە پیشەکەیان وا دەخوازێت ،بەوەی هیچ
دەرفەتێکی تریان نیە جگە لەوەی دەبێت منداڵەکانیان بە شوێنێکی تر بسپێرن و لە الیەن الیەنێکی تر چاودێری بکرێن ،ئەو
کەس و گروپانەش ئەوانەی خوارەوەن
 .1کارمەندانی یەکەکانی پۆلیس ،کارمەندانی دەوڵەت لە سەرۆکایەتیەکانی پۆلیس و بەشی سزادان و زیندانی
 .2کارمەندانی ئاگرکوژێنەوە و لە گەڵ خۆبەشەکان
 .3کارمەندانی سەر بە یەکەکانی خزمەتگوزاری گشتی تەندروستی
 .4دادوەر ،داواکاری گشتی و پارێزەرانی دادگا
 .5کارگوزەرانی دادگا -بەشەکانی زیندانی دەروونی
 .6کارگوزەرانی – خزمەتگوزاری فریاکەوتن
 .7هاوکارانی فریاکەوتنە پیشیەکان
 .8هاوکارانی دەزگای پاراستن لە کاتی کارەساتدا
 .9کارمەندانی بنەکە تەندروستیەکان :نۆرینگەکان ،نەخۆشخانەکان و خانەی بەسااڵچوان ،وە فریاگوزاری –
چاودێری و خزمەتگردنی نەخۆش.
 .10ئەو کارمەندانی لە بەشی خزمەتگوزاری پزیشکی و خانەکانن کاردەکەن بە تایبەت:
 خزمەتکردنی بەسااڵچوان هاوکارانی خزمەکردن یاریدەدەرانی بەنج پزیشک دەرمانخانە ڕاگرانی پاکژی و پاڵفتەکردن بنکە تەندروستیەکانی چاودێری و خزمەتکردنی منداآلن مامان یاریدەدەری پەرستار یاریدەدەری پزیشک یاریدەدەری تاقیگە پزیشکیەکان یاریدەدەری ئەشیعە یاریدەدەری پزیشکی بۆ دستنیشانکردنە پیشەیەکان فریاگوزاری سەرەتایی یاریدەدەری نەشتەرگەریە کتوپڕەکان کارمەندانی خزمەتکردنی نەخۆش یاریدەدەری دەرمانخانەکان یاریدەدەری فریاگوازاری خێرا بە پێی پەرەگرافی  §1لە یاساکانی فریاگوزاری خێرا پزیشکی ددان یاریدەدەری پزیشکی ددان -پزیشکانی دەروونی و پزیشکانی دەروونی مندااڵن و هەرزەکاران – و چارەسەری دەروونی هەرزەکاران

 .11شارەزایان لە بواری چاودێری منداڵ بە پێی پەرەگرافی §  25لە یاساکانی HKJGB
 a .11کارمەندان ئەوانەی لە بنەکان کاردەکەن بە پێی  SGB VIII § 45وە ناچارن بەوەی لە بەشێکی جێگرەوە کار
بکەن ،ئەوەی بنکەی چاودێری ڕۆژانەی مندااڵن نیە.
 b 11ئەو کەسانەی وەک پیشەی سەرەکی لە بواری خزمەتگوزای ڕاوێژکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی و چاودێری دۆخی
کتوپڕ کاردەکەن ،بەتایبەت لە بوارەکانی چاودێری ڕوحی یان قەیرانی تەلەفۆنی دەستەبەربکرێن ،هەروەها کارمەندانی
پاراستنی بنکەکان بۆ زیانلێکەوتوانی کارە توندوتیژەکانی دەستدرێژی سێکسی ،بە تایبەت داڵدانی خانمان و پاراستنی
پەناگەیان.
 c .11کارمەندانی ڕاوێژکاری لە بنکەکانی تایبەت بەكێشەکانی دووگیانی کە ڕاوێژکردن بە پێی یاسای کێشەکانی
دووگیانی جێبەجێ دەکەن.
 d .11کارمەندانی خزمەتگوزاریە گشتیەکانی کۆمەاڵیەتی لە گەڵ یەکە گشتیەکانی هاوکارانی منداڵ و گەنج.
 .12ئەو کارمەندانەی کە راستەوخۆ بەرپرسن لە بەخشینی پارە بە پێی یاساکانی SGB II, SGB III, SGB XII,
لە یاساکانی دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیانی پەناهەندان ،یاساکانی حکومەتی فیدڕاڵی بۆ خوێندنی پیشەیی و
پشتگیری و پەرپێدانی پیشەیی و یاسای نیشتەجێبوون.
 .13کارمەندانی بوارەکانی ژێرخانی ئابووری زیندوو بە بەڵگەنامەکانی چاالکیەکانی ئەو کارمەندانەی لە بواری
خۆراک  ،بەرهەمھێنانی بەرهەمەکشتوکاڵیەکان ،وە هەروەها لە بواری دروستکردنی خۆراک و گەیاندنی
کاردەکەن
 .14کارمەندانی بواری فڕێدانی خۆڵ و خاشاک ،لە ڕێگەی ڕێگەپدانی تایبت ،بەوەی ئەم کارە دەبیت ئەنجام بدرێت بۆ
پاراستنی ژینگە هیشتنەوەی شوێنە گشتیەکان بە پاک و خاوێنی.
 .15کارمەندانی بوارەکانی ڕاگەیاندن ،ڕۆژنامەو ڕادیۆ و تەلەفزیۆن لە ڕێگەی سەڵماندنی پیشەکەی ،کە لە الیەن ئەو
شوێنەی کاری لێدەکات ،بەوەی کە دەبێت لە شوێنی کارەکەی بمێنێتەوە.
 .16سەرباز و کارمەندانی هێزەکانی سوپای ئەڵمانیا بۆ دابینکردنی ئاسایش پێویستیەکی هەنوکەییە.
 .17بەڕیوبەری گشتی قوتابخانەکان و کەسانی بەرپرسی قوتابخانەکان بە پێی پەرەگرافی §  156ژ 1 .لە یاساکانی
قوتابخانە لە هێسن وە هەروەها مامۆستا و یەکەکانی چاودێری ،ئەوانەی بە شێوەکی ڕاستەوخۆ بەشدارن لە
ڕێکخستن و جێبەجێکردنی وانەکانی وەرزەکانی خوێندن و هەموو ڕووداوکانی قوتابخانە بە پێی پەرەگرافی §3
بڕگەی  1دەستپێکی  3تا  5برگەی  3و مەرسومی  2لە ڕووبەڕووبونەوی ڤایرۆسی کۆڕۆنا.
 a 17قوتابیان و خوێندکارانی زانکۆ (قوتابخانە پیشیەکان) کە بەپێی پەرەگرافی § 3بڕگەی  1دەسپێکی  3تا  5لە
یاسای  2بۆ ڕووبەڕووبونەوی ڤایرۆسی کۆڕۆنا ڕێگەپێدراون بەشداری لە وانەکان بکەن.
 .18ئەو کەسانەی کە بە بەڵگەوە کار لە بوارەکانی توێژینەوەی پزیشکی و نۆرینگەکان لە ڕووبەڕووبونەوەی
ڤایرۆسی  SARS-CoV-2دەکەن
 .19ئەو کەسانە ،کە لە بوارە خزمەرگوزاریە حکومیەکان وەکو یەکەکانی توێژینەوە زانستیەکان وەهەرەها یەکەکانی
پاراستنی ژێرخانی کولتوری دتوانن کارەکانیان ئەنجام بدەن.
 .20پارێزەران و دادنووسەکان
 .21ئەندامانی یەکەکانی دەستور
 .22قەشە و کارمەدانی خەمخۆری دەروونی (ڕوحی)
 .23خاون و کارمەندانی ئەو شوێنانەی مردوو دەنێژن.

 .24کارمەند و خوێندکارانی بەخێوکەر ( ئەو کەسانەی لە گەڵ یەک منداڵ یان زیاتر بەیەکەوە دەژین و هەر خۆشیان
خەمخۆرو چاودێر دەبن)

کەسانی کارامەش ڕێگەپێدراون منداڵەکانی خۆیان بھێنن بۆ بنکەی چاودێری ڕۆژانەی منداڵ ،کە هەمان شوێنی کاری
خۆیانە لە گەڵ چاودێران ،ئەگەر ڕێکارەکانی مەرجی خۆپارستن لە دژە ڤایرۆس جێبەجێ بکەن .قەدەغەی چاودێری ئەو
مندااڵنە ناگرێتەوە ،کە لە الیەن بەڕێوبەرایەتی چاودێری گەنجانەوە بڕیاریان بۆ دراوە ،کە دەبێت لە بنکەیەکی چاودێری
ڕۆژانەی مندااڵن چاودێری بکرێن بۆ پاراستنیان.

بنکەکانی چاودێری مندااڵن دەتوانن داوای بەڵگە بکەن بۆ ئەوەی ڕێگە بە وەرگرتنی منداڵەکان بدەن .لە بوونی هەر
گومانێک دەزگا حکومیەکان بڕیار دەدەن.

ئاگاداری
ئەم جیاکاریە کاری پێ ناکرێت ،ئەگەر منداڵ یان کەسانی خێزان ،کە لە هەمان ماڵ بەیەکەوە دەژین :


نیشانەکانی نەخۆشیەکەی هەبێت



ئەگەری بەریەکەوتن لە گەڵ توشبووان یان لەو کاتەی  ١٤ڕۆژەکە تێپەر نەبوو لە گەڵ کەسانی تووشبوو بە
نەخۆشیەکە هەبێت



ئەو مندااڵنە ناگرێتەوە ،کە دایک یان باوکیان بە هۆکاری کارەکەیان لە بواری پزیشکی بەریەکەوتینان دەبێت لە
گەڵ کەسانی توشبوو بە نەخۆشیەکە.



ئەو کەسانەی لە دوای  10نیسانی  2020بە ڕێگاکانی ووشکانی و فرۆکە یان دەریاوە بۆ ئەلمانیا گەراونەتەوە.



خۆی پێش ئەوە لەو شوێنە بووبیت ،ئەوەی پێش  10نیسانی  2020لە الیەن سەنتەری ڕۆبێرت کۆخ وەک
شوێنی مەترسیدار بە ڤایرۆسی  SARS-CoV-2-دەسنیشان کرابێت وە هاتنەوەکەت لە کاتە بووبێت ،کە وەک
شوێنی مەترسیدا پێناسە کرابێت یان



هاتنەوەکەت لە نێوان ئەم  ١٤ڕۆژدا بوو بێت ،کە وەک شوێنی مەرتسیدار پێناسە کرابێت.

ئەمە جێبەجێ دەکرێت بۆ ماوەی  ١٤رۆژ لە دوای گەڕانەوە لە سەفەر .ئەو دایک و باوکانەی منداڵەکانیان دەبەن بۆ
باخچەی ساوایان یان چاودێری ڕۆژانەی مندااڵن ،لە گەڵ ئەوەشدا ئەم جیاکاریە نایانگرێتەوە یان الی ئەوان ڕێکارەکانی
پاراستنی دژەڤایرۆس جێبەجێ نەکراوە ،توشی لێپرسینەوەی یاسایی دەبن

