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 تایبەت بە قوتابخانە و (١٩-كۆڤید)ەكانى خۆپارێزى لە نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێكاڕ
 زانكۆكانى هەرێمى كوردستان.

  

ى ەوەرەد ەل ەى كەو كاتانەى ئیاێژدر ەببەکاربهێنێت  (ماسك)مامك ەك دیەموو قوتابەه ەستیوپێ -1
 . ەوڵەما ەشتنى بگەیتا ساتى  (ڵما ۆب ەوەانگەڕ - ەوەووتن ەى وانۆڵل و هپۆناو ەل - اێگر ەل) ەیەوڵەما

تى ڵەحا ەل ەو لە کاتی هاتنی بۆ قوتاپخانە تێكرەد ۆب رمىگەى ەلپشكنينى پك ەموو قوتابيەه -2
 كانیەندروستەت ەزراوەدامدرێتە رێبنکات  ترینزووەب: ٣٧.٢رووى ەس ۆرمى بگەى ەلپى ەوەرزبوونەب
 .اتریز ینیپشكن ینجامدانەئ ۆب

 ت. ێبپێ و ماسكى ی دەستەوەرەاككپك یەموو قوتابەه ەستیوپێ -3

 ن.  ەتر بكەم (٢-١) بۆ كتریەدوورى  ەستان لەماى وەبناوى ەچڕان یموو قوتابەه ەستیوپێ -4

 ەان بیت ێرۆئاو و سابوونى شل بش ەكانى بەستەك دێرشتەه ەست دان لەقوتابى دواى د ەستیوپێ -5
 .  ەوەان بكاتیاكپ ەوەرەاككپ

 ۆان بێیكگۆڕ واەجار ه ٣ ەانۆژڕم ەالنى كەكان بیگەندن و تاقێكانى خوۆڵەكان و هەلپۆ  ەستیوپێ -6
 ت.ێبكر

زى ێر مەت سەبیتاەب ەوەنێاك بكرپ ەوەرەاككپ ەندن بێكانى خوۆڵەكان و هەلپۆو و ێڕەڕ ەستیوپێ -7
    .انیقوتاب

ر ەسەدانى لەن ێڕكارهاتوو و فەمامكى بەدانى دێڕو ف ەوەكردنۆك ەت بەبیى تاۆڵى خەتەبەدانانى س -8
 . ۆو زانك ەانى قوتابخانگۆڕەپو و ێڕەڕوى و ەز

خواردن و  ەت بەبارەس ،كانۆو زانك ەقوتابخان ەارى كردن لیانى گۆڕەپا و حانوت و یریكافتداخستنى  -9
 ت. ێبكر ەان ئامادۆیب ەوڵەما ەان لیقوتاب ەستیوپێوا ەئ ەوەخواردن یئاو
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لە دەروازەى هاتنە  (زانكۆكان -بنەڕەتى )پێویستە كارگێڕى هەموو ناوەندەكانى خوێندن   -10
 یانپاككەرەوە و ماسك فەراهەم بكەن و بیدەن بەو قوتابیانەى كە دەمامكژوورەوەى قوتابیان 
 لەبیركردوە لە ماڵەوە. 

تنى دروست و چۆنیەتى وشابێنن لەسەر دەست شڕپێویستە ناوەندەكانى خوێندن قوتابیان  -11
 بەكارهێنانى پاككەرەوە بە دروستى. 

اوى ەچڕت و ێوالەت ەوونچتى یەنچۆ رەسەنن لێان رابیندن قوتابێكانى خوەندەناو ەستیوپێ -12
 ن. ەن بكێك شویە ەل ەوەبوونەردنگ

پێویستە ناوەندەكانى خوێندن ئەو پۆستەر و لیفلێت و فالیەرانەى كە لەالیەن وەزارەتى  -13
 تەندروستى و بەڕێوەبەرایەتیەكانیەوە لە چاپ دراون بەسەر قوتابیان دابەش بكات. 

 (بە مەرجە تەندروستیەكان)پێویستە ناوەندەكانى خوێندن كۆبوونەوە لەگەڵ دایك و باوكان بكەن  -14
ەچاوكردنى مەرجەكانى تەندروستى لە ڕتاوەكو لەماڵەوە هانى منداڵەكانیان بدەن دەربارەى 

 .قوتابخانە

 ی نوێۆرۆناڤایرۆسی کاهێنان تایبەت بە چۆنیەتی خۆپاریزی لە نەخۆشی ڕكردنەوەی خولی  -15
 ستایان و ئەنجامدانی سیمینار.ۆبۆ مام( ١٩-یدڤكو)

 مەئ یرشتەرپە ساڵبا یندنێخو یكانەزراوەدام یندروستەو ت یتەالمەسەب تەبیتا یكانەمیت_ 16
 .نەبكئەم نەخۆشیە  ەیوەوبووناڵبەل گرتنەگێرەب ندبوونەپابەب تەبیتر تا یكانیەنماێڕو  ەانینماڕێ


