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 ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤیدی 19( 
و دووگیانیی تۆ 

ئێمە پێشنیار دەکەین کە هەموو ژنان ناویان تۆمار بکەن لە پۆرتاڵی یاداشتەکانی دایکێتی 
)Maternity Notes( و بچنە نێو ئەم پۆرتاڵەوە، لەڕێگەی ئەپی یاداشتەکانی دایکێتی کە 
لە App Store و Google Play لەبەردەستن )دەتوانیت کۆدی QRی خوارەوە بە کار 

 بهێنیت بۆ دۆزینەوەی ئەپەکە(، یان لەڕێگەی ئەم ناونیشانە ئینتەرنێتیەوە
 /https://www.pregnotes.net بچیتە نێو پۆرتاڵەکە. ئەمە کۆپیەک لە یاداشتەکانی 

دایکێتیت پێ دەات )کە هەرکات ناچار بیت سەردانی نەخۆشخانەیەکی تر بکەیت دتوانێت 
زۆر بەسوود بێت( وە یارمەتیت دەدات کە لە کۆمەڵێک سەرچاوەی ناسراوی ئامۆژگاری 

کۆمەک وەربگریت سەبارەت بە بابەت و پرسیارەکانی دووگیانی، منداڵبوون و دوای 
 push( منداڵبوون. ئێمە هەروەها پێشنیار دەکەین کە ئامرازی ئاگاداریە گوشاریەکان

notifications( هەڵ بکەیت، ئەگەر تا ئێستا هەڵت نەکردووە، تاوەکوو ئێمە بتوانین لە 
کاتی پێویست زانیاریە نوێ و گرنگەکانت بۆ بنێرین. ئەگەر دەستت بە بەرنامەکە ناگات یان 

 کێشەت لەگەڵی هەیە، تکایە ئیمەیل بنێرە بۆ
 swbh.maternitynotes@nhs.net و زانیاری و ناونیشانی خۆتی تێدا بنووسە.

 

بۆ ئاگاداربوون لە ڕێنماییە نوێکانی حکوومەت، تکایە سەردانی ئەم ناونیشانە بکە: 
https://www.gov.uk/coronavirus

بۆ زانیاریی بەڕۆژ و نوێ لەبارەی دووگیانی و لەدایکبوون، تکایە سەردانی ئەم ناونیشانە بکە: 
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/

guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-
and-pregnancy/

لە بیرت نەچێت زوو زوو چێکی بکە چونکە زانیاریەکان بەردەوام نوێ دەکرێنەوە.



ئێمە دەمانەوێت دڵنیا ببین کە تۆ و منداڵەکەت لە ماوەی پاندێمیی ڤایرۆسی کرۆنا دا سەالمەت دەبن 
و سوورین لەسەر ئەوەی کە خزمەتێکی چاودێریی دایکێتیی بە شێوەیەکی بێمەترسی و شەخسیکراو 
بۆ هەموو کەسێک پێشکەش بکەین. زۆر گرنگە کە تۆ هەموو ئەو زانیاریانەت هەبێت کە پێویستن 

بۆ ئەوەی بتوانیت بڕیاری ئاگاهانە لەبارەی چاودێریی دایکێتیی خۆت بدەیت.

ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤیدی 19( نەخۆشیەکی نوێیە کە دەتوانێت لەسەر سی و بۆریی هەناسە 
کاریگەر بێت. ئەم ڤایرۆسە لەڕێگەی کۆکین و پژمین و دەستدان لە ڕووبەرێک کە ئالوودەی 
ئەم ڤایرۆسە بووە و پاشان گواستنەوە بۆ دەم و لووت و چاو باڵو دەبێتەوە - لەبەر ئەمە زوو 

زوو دەستت بشۆ هەر جار بۆ ماوەی 20 چرکە، لە کاتی کۆکین بە دەستماڵی کاخەزی بەر دەم و 
لووتت بگرە )دوای ئەوە دەستماڵەکە بخە نێو زبڵدان و دەستت بشۆ( وە دەست مەدە لە دەموچاوت.

خۆدوورگرتنی کۆمەاڵیەتی
 هەروەها چاک وایە پابەند بیت بە ڕێنماییەکانی خۆدوورگرتنی کۆمەاڵیەتی 

– ئەمە یانێ مانەوە لە ماڵەوە تەنها لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لەنێو خانەوادەکەت دەژین، وە 
چوونەدەرەوە تەنها بۆ ئەم شتانەی خوارەوە:

بۆ کڕینی پێداویستیە بنەڕەتیەکان، وەک خواردن و دەرمان، ئەمەش دەبێ تا جێگایەک  	• 	 
کە مومکینە کەم بکرێتەوە.   

بۆ وەرزش و چاالکیەکی جەستەیی لە ڕۆژدا بە تەنها یان لەگەڵ ئەندامانی خانەوادەکەت 	• 	
بۆ هەر پێویستیەکی پزیشکی، بۆ نموونە ڕۆیشتن بۆ چاوپێکەوتنی بەرلە منداڵبوون یان  	• 	 

سەردانی تریاژی دایکێتی لە کاتی کەمبوونەوەی جموجووڵی کۆرپەلەکەت.   
بۆ ڕۆیشتن بۆ شوێنی کارەکەت، تەنها بە مەرجێک کە نەتوانیت لە ماڵەوە کار بکەیت 	• 	

هەمیشە هەوڵ بە مەودای 2 میتر خۆت لە کەسانی تر دوور بگریت. 	• 	

نیشانەکانی نەخۆشی و ئەو شتانەی کە دەبێ بیکەیت
ئەگەر هەرکام لەمانەی خوارەوەت هەبوو لە ماڵ مەچۆ دەرەوە:

تا/یاو )کاتێک دەست دەدەیت لە سینگت یان پشتت هەست بە گەرمای زۆر دەکەیت( 	• 	

کۆکینێکی بەردەوام و نوێ - کۆکینی زۆر بۆ ماوەی زیاتر لە یەک کاتژمێر یان سێ  	• 	 
دەورە کۆکین یان زیاتر لە ماوەی 24 کاتژمیر دا.   
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سەردان لە ماڵەوە
مامانەکان هەندێ سەردانی سنووردار بۆ ماڵەوە دەکەن و لە کاتی سەردان کەلوپەلی پاراستن و 
بەرگری بە کار دەهێنن. ئەگەر مامانێک سەردانی ماڵی تۆ دەکات، تکایە با لە ژوورێکی جیا و 

بەدوور لە ئەندامانی دیکەی خانەوادەکەت ئێوە ببینێت و هەوڵ بدە لەوێ هەموو شتێکی پێویستت 
پێ بێت، بۆ نموونە هەر یاداشتێک کە ڕەنگە هەتبێت، دەفتەری سووری منداڵ، و کەلوپەلی 

گۆڕینی دایبی، بۆ ئەوەی کەمتر ناچار بیت لە ژوورەکە بچیتە دەرەوە.

ئەگەر منداڵێک ببرێتە بەشی تازەلەدایکبووان، یەکێک لە باوک و دایک ڕێگەی پێ دەدرێت 
سەردانی بکات، وە ئێمە لەو کەسە داوا دەکەین خواردن و شتی تر لەگەڵ خۆی بهێنێت )ئەگەر 

الزم بێت کارمەندەکان خواردنەکەی بۆ گەرم دەکەنەوە( بۆ ئەوەی هاتووچووی ئەو لەم بەشە 
کەمتر بێت. تکایە پابەندی ڕێنماییەکان بە سەبارەت بە شۆردنی دەست بەرلە هاتنەناوەوە و 

چوونەدەرەوە لەم بەشە. ئێمە سیستەمێکی نوێ بە کار دەهێنین کە بە vCreate ناسراوە. ئەمە 
خزمەتێکی پەیامناردنی ڤیدیۆیی پارێزراوە کە NHS متمانەی پێی هەیە و ڕێگە خۆش دەکات بۆ 
ئەوەی تیمی پەرستاران ڤیدیۆی کورت و وێنەی منداڵەکەت بۆ بنێرن، لەو کاتانەی کە تۆ ناتوانیت 

سەردانی بەشی تازەلەدایکبووان بکەیت.

:SWBH Maternity هێڵی زانیاری لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە
07811715002

تریاژ: 
0121 507 4181

نووسینگەی مامانە کۆمەاڵیەتیەکان
0121 507 3744

swbh.maternitycovid@nhs.net

ئەو مندااڵنەی کە پێویستیان بە چاودێری لە بەشی تازەلەدایکبووان هەیە

سەرچاوەکانی ئامۆژگاری و ناونیشانی پەیوەندی

زانیاریی گشتی لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا



ئەگەر نیشانەکانی نەخۆشیت توند نین، تکایە خزمەتی ئۆنالینی NHS 111 بە کار بهێنە 
بۆ وەرگرتنی زانیاری و ئامۆژگاری: /https://111.nhs.uk ئەگەر ناتوانیت خزمەتی 

ئینتەرنێتی بە کار بهێنیت، بەس تەلەفۆن بکە بۆ 111.

ئەگەر نیشانەکانی نەخۆشی )جیا لە کۆکین کە ڕەنگە چەند هەفتە بخایەنێت( زۆرتر لە هەفت ڕۆژ 
درێژەیان هەبوو یان کێشەی هەناسەت هەبوو، تەلەفۆن بکە بۆ 111.

بۆچی ژنانی دووگیان وەکوو کەسانی دۆخ هەستیار هەژمار دەکرێن
حکوومەت ژنانی دووگیانی وەکوو کەسانی دۆخ هەستیار هەژمار کردووە - بەپێی ئەو بەڵگانەی 

کە ئێستا لەبەردەستی ئێمە دا ن، ئەگەری تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ژنانی دووگیان دا 
زۆرتر لە کەسانی تر نیە، بەاڵم دەزانین لە گرووپێکی بچووک لە ژنانی دووگیان دا شێوازی 

ڕووبەڕووبوونەوەی لەش لەگەڵ هەوکردنە ڤایرۆسیەکان دەگۆڕدرێت. چاوەڕوان دەکرێت 
زۆربەی زۆری ژنانی دووگیان کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبن تەنها هەندێ نیشانەی ماڵیم و 

مامناوەند وەکوو نیشانەکانی سەرمابوون یان ئەنفلوەنزایان هەبێت.

خۆ ئیزۆلەکردن - بۆ ڕێگرتن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا
ئەگەر هەر نیشانەیەکی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنات هەیە یان لەگەڵ کەسێک دەژیت کە 

نیشانەکانی هەیە، نابێ لە ماڵ بچیتە دەرەوە - تەنانەت بۆ ئەو کارانەش کە لەسەرەوە باس کران. 
ئەگەر تەنها خۆت نیشانەکانی تووشبوونت هەیە، ئەوا دەبێ النیکەم ماوەی 7 ڕۆژ لە ماڵەوە 

بمێنیتەوە. ئەگەر لە کۆتایی 7 ڕۆژەکە دا هیچ نیشانەیەکی نەخۆشینت نەبوو )بێجگە لە کۆکین 
کە دەتوانێ ماوەیەک زۆر درێژەی هەبێت(، دەتوانیت بچیتە دەرەوە بەاڵم پێویستە پابەندی 

ڕێنماییەکانی خۆدوورگرتنی کۆمەاڵیەتی بیت کە لە سەرەوە باس کران. ئەگەر کەسێکی تری نێو 
خانەوادەکەت نیشانەکانی نەخۆشینی هەیە، پێویستە بۆ ماوەی 14 ڕۆژ خۆت ئیزۆلە بکەیت.

ئەگەر وادەیەکی چاوپێکەوتنت هەیە، گرنگە پەیوەندی بکەیت بە ئەو مامانەی یان ئەو تیمەی کە 
چاودێریت دەکات و پێی بڵێیت کە خۆت ئیزۆلە دەکەیت. ئەوان بارودۆخت هەڵدەسەنگێنن و بڕیار 

دەدەن کە ئایا دەتوانن بە شێوەیەکی بێمەترسی چاوپێکەوتنەکەت دوا بخەن یان نە.

بۆ وەرگرتنی زانیاری لەبارەی کارکردن لە ماوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دا، لەوانە 
هەڵسەنگاندنی مەترسی لە شوێنی کارەکەت، یارمەتیە داراییەکان و وەرگرتنی مۆڵەتی پشوو، 

 سەردانی ئەم ناونیشانە بکە
.https://maternityaction.org.uk/covidmaternityfaqs/ 
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پشکنینی منداڵی تازەلەدایکبوو 
مامانەکانی بەشی پشکنینی ئێمە لە نزیکەوە لەگەڵ دەزگای »تەندروستیی گشتیی ئینگالند« 

هاوکاری دەکەن بۆ ئەوەی دڵنیا ببن کە هەموو مندااڵنی تازەلەدایکبوو »تیستەکانی پشکنینی 
تازەلەدایکبووان«یان بۆ دەکرێت.

پشکنینی بیستن
ئێمە هەوڵ دەدەین و دڵنیایی دەکەن کە منداڵی کۆرپە لەو ماوەی کە لە نەخۆشخانە یە پشکنینی 
بیستنی بۆ بکرێت. ئەگەر ئەمە مومکین نەبێت، تۆ دەتوانیت وادەیەکی چاوپێکەوتن بگریت بۆ 

ئەوەی کۆرپەکەت ببەیتە زەمینی فووتبۆڵی »ئاستۆن ڤیال« تاوەکوو لەوێ پشکنینی بۆ بکەن.

تۆمارکردنی لەدایکبوونی منداڵ 
نووسینگەی تۆمارکردن لە ئێستا دا لەدایکبوونەکان تۆمار ناکات. بە شێوەی کاتی، تۆ دەتوانێت بێ 

بەڵگەی لەدایکبوون داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ بێنەفیتی منداڵ و کرێدیتی گشتی.

چاودێریی کۆمەاڵیەتیی دوای منداڵبوون
ئەگەر وادەی چاوپێکەوتنی حوزووریت بۆ دانراوە بەاڵم نیشانەکانی تووشبوون بە کۆرۆنات هەیە 

یان خۆت ئیزۆلە کردووە لەبەر ئەوەی ئەندامێکی خانەوادەکەت نیشانەکانی تووشبوونی هەیە 
یان تووشی ڤایرۆسەکە بووە، بەرلە هاتن بۆ چاوپێکەوتن تەلەفۆن بکە و ئامۆژگاری و ڕێنمایی 

وەربگرە.

دوای منداڵبوونیش هەر پێویستە پابەند بیت بە ئامۆژگاریەکانی خۆدوورگرتنی کۆمەاڵیەتی و 
لەبەر ئەمە نابێت هیچ کەسێک جیا لە ئەندامانی خانەوادەکەت سەردانی تۆ و منداڵە کۆرپەکەت 

بکات.

کلینیکەکانی دوای منداڵبوون و پەیوەندیی تەلەفۆنی
مامانە کۆمەاڵیەتیەکان هەندێ چاودێریی کۆمەاڵیەتیی دوای منداڵبوون ئەنجام دەدەن، لەڕێگەی 

تەلەفۆنەوە یان لەڕێگەی بانگکردنی تۆ بۆ کلینیکی دوای منداڵبوون لە چەند شوێنی جیاواز. 
پێویستە بە تەنیا بێیت و منداڵەکەت لەگەڵ خۆت بهێنیت، لەگەڵ هەرچەشنە بەڵگە و کاخەزێک کە 

هەتە و هەروەها دەفتەری سووری منداڵەکە.



پێویستە ئەوە بزانیت کە ئێمە بەردەوام بارودۆخەکە هەڵدەسەنگێنین و بەم پێیە زانیاریەکانی نێو 
ئەم نامیلکەیە ڕەنگە بگۆڕدرێن.

ئێمە بەپێی ڕێنماییە نوێکانی »ڕۆیال کۆلێجی پسپۆڕانی مامانی و نەخۆشیەکانی ژنان«/ »ڕۆیاڵ 
کۆلێجی مامانەکان« یارمەتیی تۆ دەدەین تاوەکوو ماوەی دووگیانیت و پڕۆسەی منداڵبوونت 

بێمەترسی بێت.

ئەولەویەتی یەکەمی ئێمە هەمیشە ئەوە یە کە دڵنیا ببین یارمەتیی پێویست بۆ تۆ دابین دەکرێت و 
بە شێوەیەکی بێمەترسی چاودێری دەکرێیت.

تۆ دەبینیت کە کارمەندەکانی ئێمە کەلوپەلی پاراستنی شەخسی )PPE(یان لەبەر کردووە - ئەمە 
بۆ پاراستنی ئەوان و تۆ یە.

ئەگەر چاوپێکەوتنی حوزووریت هەیە، زۆر گرنگە کە لە کاتی دیاریکراو لەوێ ئامادە ببیت. 
ئەگەر چاوپێکەوتنەکەت لەڕێگەی پەیوەندیی تەلەفۆنی یان ڤیدیۆییەوە ئەنجام دەدرێت ئەوا دەبێ 

وەاڵمی بدەیتەوە یان لەڕێگەی لینکی دیاریکراوەوە بچیتە ناو پەیوەندیەکەوە:

سەرەتای دووگیانی
ئەگەر هەر نیگەرانیەکت هەیە وەک ئێشی ڕێچاڵ/لەگەن ، گرژبوونی ماسوولکە وە یا 

خوێنلێچوون، تکایە پەیوەندی بکە بە پزیشکی گشتی یان مامانی خۆتەوە و ئامۆژگاری وەربگرە.

چاودێریی بەرلە منداڵبوون: چاوپێکەوتنە کۆمەاڵیەتیەکان
ئەگەر وادەی چاوپێکەوتنی حوزووریت بۆ دانراوە بەاڵم نیشانەکانی تووشبوون بە کۆرۆنات 
هەیە یان خۆت ئیزۆلە کردووە لەبەر ئەوەی ئەندامێکی خانەوادەکەت نیشانەکانی تووشبوونی 
هەیە یان تووشی ڤایرۆسەکە بووە، بەرلە هاتن بۆ چاوپێکەوتن تەلەفۆن بکە و ئامۆژگاری و 

ڕێنمایی وەربگرە.

مامانە کۆمەاڵیەتیەکانی ئێمە بەجێگەی سەردانی حوزووری، لەڕێگەی تەلەفۆنەوە هەندێ لە 
چاوپێکەوتنەکانیان لەگەڵ تۆ ئەنجام دەدەن. تکایە دڵنیا ببە کە ئێمە ژمارە تەلەفۆنی دروستی 

تۆمان هەبێت. ئەگەر مامانەکە هەست بکات کە پێویستت بە چاوپێکەوتنی حوزووری هەیە، ئەوا 
وادەیەکی چاوپێکەوتنت بۆ دادەنێت. 
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بەشەکانی بەرلە منداڵبوون و دوای منداڵبوونی ئێمە ڕێگە بە سەردانی کەس نادەن بۆ ئەوەی 
لە خێرایی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کەم بکرێتەوە. کارمەندان و پاڵپشتیکەران لەوێن 
کە یارمەتیت بدەن. لە هەردوو بەشەکە تەکنەلۆژیا هەیە بۆ ئەوەی بەردەوام لەگەڵ ئەندامانی 

خێزانەکەت و هاوڕێکانت لە پەیوەندی دا بیت. 

دوای ئەوەی کە منداڵەکەت بوو، ئەو کەسەی کە لە کاتی منداڵبوون لەگەڵتە دەبێ ئەوێ بە جێ 
بهێڵێت، پاشان تۆ دەگوازنەوە بۆ بەشی دوای منداڵبوون.

تەماسی ڕووت )پێستاوپێست( لەگەڵ کۆرپەکەت
ئەگەر پشتڕاست کرابێتەوە کە تۆ تووشی ڤایرۆسەکە بوویتە یان نیشانەکانی تووشبوونت 
هەیە، دیسان هەر دەتوانیت تەماسی ڕووتت لەگەڵ کۆرپەکەت هەبێت. دوای منداڵبوون 
تۆ و کۆرپەکەت پێکەوە دەمێننەوە مەگەر پێویست بێت کۆرپەکە بگوازرێتەوە بۆ یەکەی 

تازەلەدایکبووان.

شیرپێدان
ئەگەر دەرەنجامی تێستی ڤایرۆسی کۆرۆنای تۆ ئەرێ/پۆزەتیڤ بێت، یان نیشانەکانی تووشبوون 
بە ڤایرۆسی کۆرۆنات هەبێت یان خۆت ئیزۆلە کردبێت، دیسان هەر دەبێ شیری خۆت بدەیت بە 

کۆرپەکەت، هەڵبەت ئەگەر خۆت بتەوێت.

مەترسیی سەرەکیی مەمکەپێدان زۆر نزیکبوونی تۆ و کۆرپەکەت لە یەکترە چونکە ئەگەر 
بکۆکیت یان بپژمیت، هەندێ وردەدڵۆپ باڵو دەبنەوە کە ڤایرۆسەکەیان تێدا یە.

لەبەر ئەمە، لە کاتی شیردان بە منداڵەکە )شیری مەمک یان بوتڵ(، ئەو کەسەی کە پێی دەدات 
دەبێ بەرلە دەستدان لە منداڵەکە، پەمپی مەمک یان بوتڵی شیر، هەروەها لە کاتی ستریلکردن و 

ئامادەکردنی سەری بوتڵەکە، دەستی بشوات.

چاودێریکردنی تۆ لە ماوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤیدی 19( دا بەشەکانی نەخۆشی خەوێندراو

کۆرپەکەت



ئێمە هەندێ لە کلینیکەکانی خۆمان گواستووەتەوە بۆ شوێنگەلێکی دوور لە نەخۆشخانە بۆ ئەوەی 
 Modality مەترسی لەسەر تۆ کەم بکەینەوە. لەوانەیە داوات لێ بکرێت کە سەردانی ناوەندی
St. James GP لە زەمینەکانی فووتبۆڵی هەندسوۆرث )Handsworth(، یان ئاستۆن ڤیال 
)As ton Villa( یان وێست برۆمویچ ئالبیۆن )Wes t Bromwich Albion( بکەیت. بەرلە 
چاوپێکەوتن لەڕێگەی تەلەفۆنەوە تریاژت بۆ دەکرێت بۆ ئەوەی ڕوون بکرێتەوە کە ئایا تۆ یان 

ئەندامێکی خانەوادەکەت نیشانەکانی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆناتان هەیە. پێویستە خۆت بە تەنیا 
بێیت تاوەکوو بتوانین لە خێرایی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە کەم بکەینەوە.

چاودێریی بەرلە منداڵبوون: چاوپێکەوتن لە نەخۆشخانە
ئەگەر وادەی چاوپێکەوتنی حوزووریت بۆ دانراوە بەاڵم نیشانەکانی تووشبوون بە کۆرۆنات هەیە 

یان خۆت ئیزۆلە کردووە لەبەر ئەوەی ئەندامێکی خانەوادەکەت نیشانەکانی تووشبوونی هەیە 
یان تووشی ڤایرۆسەکە بووە، بەرلە هاتن بۆ چاوپێکەوتن تەلەفۆن بکە و ئامۆژگاری و ڕێنمایی 

وەربگرە.

چاوپێکەوتنەکان
لەوانەیە ببینیت کە هەندێ لە چاوپێکەوتنەکانت خراونەتە سەر یەکتر بۆ ئەوەی ژمارەی ئەو 

جارانەی کە پێویستە بێیت بۆ نەخۆشخانە کەم بکرێتەوە، بۆ نموونە، تێستی بۆکینگ بلۆدز 
)booking bloods(ی تۆ لە کاتی دەیتینگ سکان )dating scan( دا دەگیردرێت.

هەندێ لە چاوپێکەوتنەکانی تۆ لەگەڵ پزیشک یان مامانی ئێمە ڕەنگە لەڕێگەی سیستەمێکی ڕاوێژی 
ڤیدیۆیی پارێزراوەوە بێت کە ناسراوە بە ڤیژنەبڵ )Visionable( - بۆ ئەم مەبەستە، پێویست ناکات 

بچیتە نێو سیستەمەکە، بەڵکوو بەرلە چاوپێکەوتنەکە لەڕێگەی ئیمەیل یان کۆرتەنامەوە URLێک 
)واتە لینکێکی ماڵپەڕ(ی تایبەتت بۆ دەنێردرێت.

سکانەکانی ئۆڵتراساوند و تێستەکانی سکرین کردن هەر ئەنجام دەدرێن - تکایە دڵنیا ببە کە لە کاتی 
دیاریکراو لەوێ بیت بەاڵم زووتر لە وەختی خۆت مەچۆ تاوەکوو ماوەی چاوەڕوانی بگاتە کەمترین 
ئاستی مومکین. هەروەها، بەداخەوە، پێویستە خۆت بە تەنیا بێیت. سکانەکانی گەورەبوونی کۆرپەلە 

کە پێشتر پالنیان بۆ دانراوە ئێستا لە هەفتەی 35 دا ئەنجام دەدرێن.

یەکەی هەڵسەنگاندنی ڕۆژانەی بەرلە منداڵبوون
ئەگەر وادەی چاوپێکەوتنی حوزووریت بۆ دانراوە بەاڵم نیشانەکانی تووشبوون بە کۆرۆنات هەیە 

یان خۆت ئیزۆلە کردووە لەبەر ئەوەی ئەندامێکی خانەوادەکەت نیشانەکانی تووشبوونی هەیە 
یان تووشی ڤایرۆسەکە بووە، بەرلە هاتن بۆ چاوپێکەوتن تەلەفۆن بکە و ئامۆژگاری و ڕێنمایی 

وەربگرە. 
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پالنی دانراو بۆ بەشەکانی سیزەریەن 
ئەگەر لە بەشی سیزەریەن )C( کاتت بۆ دیاری کراوە ، ڕەنگە ئەوان کاتەکەت بگۆڕن. لەم حاڵەتە 
دا، بەپێی بارودۆخی تاکەکەسیت پێداچوونەوە بۆ پڕۆسەی چاودێریکردنی تۆ دەکەن. ئەگەر پێشتر 
لە بەشی سیزەریەن کاتت بۆ دیاری کراوە و ئێستا ژانگرتنت دەستی پێ کردووە، پەیوەندی بکە بە 

تریاژەوە و لەگەڵیان هەماهەنگی بکە بۆ ئەوەی بچیت بۆ هەڵسەنگاندن، هەروەک کاتی ئاسایی.

ئەگەر نیشانەکانی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنات هەیە یان خۆت ئیزۆلە کردووە، ئێمە پێشنیار 
دەکەین کە منداڵەکەت لە نەخۆشخانە ببێت چونکە ڕێنماییەکانی ئێستا پێمان دەڵێن کە لە کاتی 

ژانگرتن دا دەبێ لەڕێگەی چاودێریی بەردەوامەوە )CTG( ترپەی دڵی منداڵەکەت چاودێری 
بکرێت. هەروەها پێشنیار ناکرێت کە لەنێو ئاو دا منداڵت ببێت چونکە ئەگەری گواستنەوەی 

ڤایرۆسەکە بۆ منداڵەکەت زۆرتر دەکات.

هیچ بەڵگەیەک نیە کە نیشان بدات، ئەگەر تۆ تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووبێتی یان گومانی 
تووشبوونت هەبێت، ناتوانیت بە شێوەی سروشتی منداڵت ببێت، بۆیە دەبێ تا جێگایەک کە مومکینە 

ڕێز ئێمە لە خواستی تۆ بگرین و ئەو شێوازی منداڵبوونەی کە خۆت دەتهەوێت جێبەجێ بکەین. 
هیچ بەڵگەیەک نیە نیشان بدات تۆ ناتوانیت سڕکردنی ئێپیدووراڵ یان سپایناڵ یان ئێنتۆنۆکس )گاز و 

هەوا( بە کار بهێنیت.

ئەگەر تۆ و منداڵەکەت حاڵتان باش بێت، پێشنیار دەکرێت کە بە زووترین کاتی مومکین بچنەوە بۆ 
ماڵەوە.

ئەگەر نیشانەکانی تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنات هەیە یان خۆت ئیزۆلە کردووە



زۆر گرنگە لە ماوەی دووگیانی دا سەبارەت بە هەر نیگەرانیەک وەک کەمبوونەوەی جموجووڵی 
کۆرپەلە وە هەروەها لە سەرەتای ژانگرتن دا پەیوەندی بە تریاژی دایکێتیەوە بکەیت. یەکەی 

دایکێتیی ئێمە کراوەتە دوو بەشی کۆڤیدی 19 و غەیرە-کۆڤیدی 19 بۆ ئەوەی تۆ و کۆرپەکەت و 
خێزانەکەت بپارێزین.

ئەگەر هەرکام لەمانەی خوارەوە بۆ تۆ ڕووی دا، تکایە تەلەفۆن بکە:
ئەگەر پێتوایە ژانگرتنت خەریکە دەست پێ دەکات 	• 	

ئەگەر پێتوایە سەرئاوت تەقیوە 	• 	

ئەگەر لە ماوەی دووگیانی دا سکئێشەت هەبوو 	• 	

ئەگەر لە ماوەی دووگیانی دا خوێنت لێ چوو 	• 	

ئەگەر جموجووڵی کۆرپەلە کەم بووەوە یان گۆڕا 	• 	

ئەگەر سەرئێشەت هەبوو 	• 	

ئەگەر هەستت بە ناساخی کرد 	• 	

ئەگەر دوای منداڵبوون نیگەرانیەکت هەبوون 	• 	

بەرلە سەردان تکایە تەلەفۆن بکە، هەندێ پرسیارت لێ دەکرێت سەبارەت بە نیشانەکانی 
تووشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا و هەروەها لەبارەی ئەندامانی خێزانەکەت، بۆ ئەوەی بتنێرین بۆ 

شوێنێکی گونجاو. ڕەنگە داوات لێ بکرێت لەو ماوەی کە لە تریاژیت ماسک لێ بدەیت بۆ ئەوەی 
مەترسیی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە کەم بکرێتەوە. هەرکەسێک کە لەگەڵت هاتووە پێویستە لە 

دەرەوە بمێنێتەوە. ئەگەر ژان بتگرێت دەتگوازنەوە بۆ سویتی منداڵبوون و پەیوەندی بە هاوڕێی 
منداڵبوونتەوە دەکەن بۆ ئەوەی بتوانێت بێتە ناوەوە.
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هاندان
ئەگەر هاندان )واتە ئینداکشن(ت بۆ بکرێت، هاوڕێی منداڵبوونت ناتوانێت الت بمێنێتەوە. لە ماوەی 
ژانگرتن و دوای گواستنەوەت بۆ بۆ سویتی منداڵبوون، پەیوەندی بە هاوڕێی منداڵبوونتەوە دەکرێت 

وە ئەو دەتوانێت بێتە ناوەوە.

ئەگەر قەرار بێت هاندانت بۆ بکرێت و هاوکات تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووبێتی، نیشانەکانی 
تووشبوونت هەبێت یان، بەهۆی ئەوەی کە ئەندامێکی خانەوادەکەت نیشانەکانی تووشبوونی هەیە، 
خۆت ئیزۆلە کردبێت، ڕەنگە پێویست بێت کە پڕۆسەی هاندان دوا بخرێت بەاڵم بەپێی بارودۆخی 

تاکەکەسیت و دوای لێکدانەوەی ورد لەمبارەوە بڕیار دەدرێت.

شوێنی منداڵبوون
یەکەی منداڵبوونی سێرینیتی )Serenity Birth Unit(ی ئێمە دیسان کراوەتەوە بۆ حاڵەتەکانی 

منداڵبوونی کەمخەتەر. لەوێ دەتوانیت لەنێو ئاو منداڵت ببێت. ئەمە هەلومەرجە بەردەوام 
پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت و ڕەنگە بگۆڕدرێت.

ئەگەر بۆ تۆ گونجاو بێت و خۆت حەز بکەیت دەیشتوانیت لە ماڵەوە منداڵت ببێت چونکە تیمی ویڵەو 
)Willow(ی ئێمە ئامادەن ئەم خزمەتە بۆ تۆ دابین بکەن. بەاڵم، ئەگەر تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا 

بووبێتی، یان نیشانەکانی تووشبوونت هەبێت یان خۆت ئیزۆلە کردبێت، ئەمە مومکین نیە.

هاوڕێی منداڵبوون
لەو ماوەی کە ژان دەتگرێت دەتوانیت کەسێک لەگەڵ خۆت بهێنیت کە هیچ نیشانەیەکی تووشبوون 

بە کۆرۆنای نەبێت )هەروەها، نابێت ئەو کەسە خۆی ئیزۆلە کردبێت( - ڕەنگە بتەوێت بیر بکەیتەوە 
لەوەی کە ئەگەر مومکین نەبوو هاوڕێی یەکەم لەگەڵ خۆت بهێنیت، کەسێکی دووهەم جێگەی 

ئەو بگرێتەوە. هەموو کاتێک دەبێ تەنها ئەو کەسەی کە وەکوو هاوڕێی منداڵبوون دیارت کردووە 
لەگەڵت بێت – واتە ناتوانیت هاوڕێی منداڵبوونت بگۆڕیت.

ئەگەر منداڵی دیکەت هەبێت ڕێگەیان پێ نادرێت بێنە نێو سویتی منداڵبوون. – ئەگەر کەس لە 
ماڵەوە نەبێت کە هۆشی پێیانەوە بێت، ئەوا ڕێگە دەدرێت ئەندامێکی نزیکی تری خێزانەکەت یان 

هاوڕێیەکت چاودێرییان بکات - بەاڵم تکایە ئەم ئەرکە مەسپێرە بە کەسێک کە لە بەرانبەر ڤایرۆسی 
کۆرۆنا دا الوازە، بۆ نموونە کەسێکی سەرۆی 70 ساڵ، کەسێک کە خۆی دووگیانە یان کێشەیەکی 

تەندروستیی جددی هەیە. هەر بۆ ئێحتیات، کەسێکی دووهەمیش دەستینشان بکە با ئەگەر هاتوو 
کەسی یەکەم نەیتوانی کەسی دووهەم بە جێگەی ئەو چاوی لە منداڵەکانتەوە بێت.

تریاژی دایکێتی ژانگرتن و منداڵبوون


