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ڕێكاڕەكانى خۆپارێزى لە نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا (كۆڤید )١٩-تایبەت بە قوتابخانە و
زانكۆكانى هەرێمى كوردستان.
 -1پێویستە هەموو قوتابیەك دەمامك (ماسك) بەکاربهێنێت بە درێژایى ئەو كاتانەى كە لە دەرەوەى
ماڵەوەیە (لە رێگا  -لەناو پۆل و هۆڵى وانە ووتنەوە  -گەڕانەوە بۆ ماڵ) تا ساتى گەیشتنى بە ماڵەوە.
 -2هەموو قوتابيەك پشكنينى پلەى گەرمى بۆ دەكرێت لە کاتی هاتنی بۆ قوتاپخانە وە لە حاڵەتى
بەرزبوونەوەى پلەى گەرمى بۆ سەرووى  :٣٧.٢بەزووترین کات بنێردرێتە دامەزراوە تەندروستیەكان
بۆ ئەنجامدانی پشكنینی زیاتر.
 -3پێویستە هەموو قوتابیەك پاككەرەوەی دەست و ماسكى پێبێت.
 -4پێویستە هەموو قوتابیان ڕەچاوى بنەماى وەستان لە دوورى یەكتر بۆ ( )٢-١مەتر بكەن.
 -5پێویستە قوتابى دواى دەست دان لە هەرشتێك دەستەكانى بە ئاو و سابوونى شل بشۆرێت یان بە
پاككەرەوە پاكیان بكاتەوە.
 -6پێویستە پۆلەكان و هۆڵەكانى خوێندن و تاقیگەكان بەالنى كەم ڕۆژانە  ٣جار هەوا گۆڕكێیان بۆ
بكرێت.
 -7پێویستە ڕێڕەو و پۆلەكان و هۆڵەكانى خوێندن بە پاككەرەوە پاك بكرێنەوە بەتایبەت سەر مێزى
قوتابیان.
 -8دانانى سەبەتەى خۆڵى تایبەت بە كۆكردنەوە و فڕێدانى دەمامكى بەكارهاتوو و فڕێ نەدانى لەسەر
زەوى و ڕێڕەو و گۆڕەپانى قوتابخانە و زانكۆ.
 -9داخستنى كافتیریا و حانوت و گۆڕەپانى یارى كردن لە قوتابخانە و زانكۆكان ،سەبارەت بە خواردن و
ئاوی خواردنەوە ئەوا پێویستە قوتابیان لە ماڵەوە بۆیان ئامادە بكرێت.
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پێویستە كارگێڕى هەموو ناوەندەكانى خوێندن (بنەڕەتى  -زانكۆكان) لە دەروازەى هاتنە

ژوورەوەى قوتابیان پاككەرەوە و ماسك فەراهەم بكەن و بیدەن بەو قوتابیانەى كە دەمامكیان
لەبیركردوە لە ماڵەوە.
 -11پێویستە ناوەندەكانى خوێندن قوتابیان ڕابێنن لەسەر دەست شوشتنى دروست و چۆنیەتى
بەكارهێنانى پاككەرەوە بە دروستى.
 -12پێویستە ناوەندەكانى خوێندن قوتابیان رابێنن لەسەر چۆنیەتى چوونە تەوالێت و ڕەچاوى
گردنەبوونەوە لە یەك شوێن بكەن.
 -13پێویستە ناوەندەكانى خوێندن ئەو پۆستەر و لیفلێت و فالیەرانەى كە لەالیەن وەزارەتى
تەندروستى و بەڕێوەبەرایەتیەكانیەوە لە چاپ دراون بەسەر قوتابیان دابەش بكات.
 -14پێویستە ناوەندەكانى خوێندن كۆبوونەوە لەگەڵ دایك و باوكان بكەن (بە مەرجە تەندروستیەكان)
تاوەكو لەماڵەوە هانى منداڵەكانیان بدەن دەربارەى ڕەچاوكردنى مەرجەكانى تەندروستى لە
قوتابخانە.
 -15كردنەوەی خولی ڕاهێنان تایبەت بە چۆنیەتی خۆپاریزی لە نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ
(كوڤید )١٩-بۆ مامۆستایان و ئەنجامدانی سیمینار.
_16تیمەكانی تایبەت بەسەالمەتی و تەندروستی دامەزراوەكانی خوێندنی بااڵ سەرپەرشتی ئەم
ڕێنمایانە و ڕێنمایەكانی تر تایبەت بەپابەندبوون بەرێگەگرتن لەباڵوبوونەوەی ئەم نەخۆشیە بكەن.
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