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Sorani
بۆ هەموو الیەک لە بریستڵ ،نۆرس سەمەرسێت و ساوس گاڵوسێستەرشایەر،
سوپاس بۆ ئەوەی هەرچی لە تواناتان بێت دەیکەن بۆ ئەوەی خۆتان و ئەوانی دیکە بپارێزن.
دەمانەوێت دووبارە سوپاست بکەین کە هەرچی دەتوانیت دەیکەیت بۆ پاراستنی خۆت و کۆمیونیتیەکەت لە ڤایرۆسی کۆرۆنا ،وە دەمانەوێت لە هەندێک
گۆڕانکاریی نوێ ئاگادارت بکەینەوە دوای لۆکداونی نیشتیمانیی دووەم کە هەفتەی ڕابردوو دەستیپێکرد.
نەخۆشخانەکانمان پەستانێکی زۆریان لەسەرە ،ناچار بووین هەندێک لە ڕێکارە ناکتوپڕەکان و دیدارەکانی ئاوتپەیشنت لە ئەنجامی ئەو فشارە
هەڵبوەشێنینەوە .زۆر داوای لێبووردن دەکەین ئەگەر تۆ یەکێکیت لەوانەی ئەو گۆڕانکارییانە کاریگەرییان لەسەر داناویت .ئەمە هەنگاوێکی ئیستیسنایە
گرتومانەتە بەر بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئەو داواکارییە زۆرەی لەسەرمان هەیە لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی کەیسەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا.
ئێمە پالنی تۆکمەمان ئامادە کردوە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئەو فشارەی لەسەر خزمەتگوزارییەکانمان هەیە ،ئێمە دەمانەوێت هەرکەس لە شوێنی
خۆیەوە بەردەوام بیت لەئەو هاوکارییە بچووکەی بەری دەکەوێت .تکایە:
•
•
•
•
•
•

ڕەچاوی دوورەپەرێزیی کۆمەاڵیەتی و شۆردنی زوو زووی دەست بکەن.
لە هەموو ژینگە تەندروستیی و چاودێرییەکان و هەر شوێنێکی دیکە داپۆشەری دەموچاو بپۆشە ،بۆ نموونە دوکان یان ئامرازەکانی
گواستنەوەی گشتی.
ئەگەر دەتوانیت سەر لە ئەندامانی ئەو خێزانانە بدە کە لە مەترسیی زۆردان و هاوکارییان بکە .هاوکاریی تۆ جیاوازییەکی گەورە دروست
دەکات.
دڵنیابەرەوە بەزووترین کات کە ئامادەی دەرچوون بوون لە نەخۆشخانە بچۆ بەدوای خزم و کەسوکارەکەت.
لە کاتی خۆیدا ئامادەی دیدارەکان بە ،ئەگەر زووتر بێیت واتە دەبێت لەدەرەوە چاوەڕێ بکەیت.
ئەگەر نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنات هەن ڕووبەڕوو مەیە بۆ بینینی ئێمە .ئەگەر دیدارەت حیجز کردووە ،پەیوەندی بە خزمەتگوزارییەکەوە
بکە و ئەوان هاوکاریت دەکەن لە هەنگاوەکانی داهاتوو.

لە کاتێکدا دەچینە قۆناغێکی پڕ ئاڵەنگاری NHS ،و خزمەتگوزریەکانی چاودێریی دیکە زۆربەیان کراوەن  -تکایە فەرامۆشیان مەکە یان
نیگەرانیەکانت ئیهمال مەکە .دەتوانیت:
•
•
•
•
•
•
•

 111بەکاربهێنیت بۆ گەیشتن بە ڕاوێژی پزیشکیی دەستبەجێ کاتێک دڵنیا نیت چی بکەیت.
پەیوەندی بە جی پیی سێرجریەکەت بکەیت .جی پییەکان بەردەوام لە دابینکردنی دیداری ڕووبەڕوو ،هەروەها هەزاران دیدارەی ئۆنالین و
تەلەفۆنی لە هەفتەیەکدا جێبەجێ دەکەن.
دەرمانخانەی خۆجێێی بەکاربهێنە .دەرمانخانەکان دەتوانن مەودایەک هاوکاریی پێشکەش بکەن بۆ یارمەتیدانی حاڵەتە الوەکیەکان ،وەک
نووسینی هەندێک داودەرمان.
یونتی ماینەر ئینجەری لە یەت و کڵێڤیدۆن ،و ئەرجنت تریتمێنت سەنتەر لە ساوس بریستڵ بەکاربهێنە بۆ سوڕان ،ئێسکی شکاو ،سوتانی
سووک و پڕوزان.
بەشتی تەواری بەکاربهێنە یان پەیوەندی بە  999بکە تەنها لە حاڵەتی کتوپڕی پزیشکی.
پێمان بڵێ ئەگەر چی دیکە ناتوانیت ئامادەی دیدارێک ببیت.
پەیوەندی بە کاونسڵی خۆجێییت یان دابینکەری چاودێریت بکە ئەگەر هەر نیگەرانیەکەت دەربارەی چاودێریی کۆمەاڵیەتی هەیە.

هەروەها هەندێک گۆڕانکاریی لە ئامادەکارییەکانی سەردانکردن لە هەموو خزمەتگوزاریەکانمان کراون بۆ ئەوەی خۆت و خۆشەویستانت سەالمەت
بن .تکایە ماڵپەڕی ئەو شوێنە بپشکنە کە دەتەوێت سەردانی بکەیت.
ئێمە دەزانین کاتێکی پڕ ئاڵەنگارییە .تیمەکانمان بەسەرختی کار دەکەن بۆ هاوکاریکردنی تۆ ،وە ڕەنگە تۆ زیاتر لە کاتی ئاسایی نیگەران و قەلەق بیت،
تکایە بە ڕێز و بەخشندەیی مامەڵە لەگەڵ ئەو ستافە بکە کە گرنگیت پێدەدەن .گرنگە بەردەوام بین لە هاوکاریکردنی یەکدی.

سوپاس  -بەناوی جێبەجێکارانی هێڵسییەر تگێزەر

سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی کردوتانە تا ئیستا و ئەمەیش چەند ئامۆژگارییەک کە چۆن لە یارمەتیدانی ئێمە بەردەوام بیت ،بۆ ئەوەی یارمەتیت
بدەین:
•

ئەگەر هەر نیشانەیەکی ڤایرۆسی کۆرۆنات لێ بەدیار کەوت ،بە لەخۆگرتنی کۆکەی نوێی بەردەوام ،پلەی گەرمیی بەرز یان لەدەستدان یان
گۆڕانی هەستی تام و بۆن ،دەبێت بەزووترین کات پشکنینێک حیجز بکەیت .هەروەها دەتوانیت پشکنین بۆ کەسێک حیجز بکەیت کە لەگەڵت

•

دەتوانیت پشکنین حیجز بکەیت لە  https://www.gov.uk/get-coronavirus-testیان بە تەلەفۆنکردن بۆ  .119ئەگەر ناتوانیت
بچیتە شووێنی پشکنین ،دەتوانیت ئۆردەری شتومەکی پشکنین بکەیت بۆ ماڵەوە .ئەگەر پشکنینت بۆ دەکرێت چونکە نیشانەکانت هەن ،دەبێت
خۆت و هەر کەسێکی دیکە کەلەگەڵت دەژی خۆتان جیا بکەنەوە تا ئەنجامەکان وەردەگرنەوە .ئەمە بەسەر هەموو ئەو کەسانەیشدا جێبەجێ
دەبێت کە لە بڵقی پشتیوانی (سەپۆرت بەبڵ) لەگەڵت دەژین (کەسێک کە بەتەنها دەژی ،یان تەنها لەگەڵ منداڵەکانی ،وە دەتوانێت لەگەڵ
خانەوادیەکەی دیکە یەک ببینێت).

•

تووشبوون بە هەاڵمەت و ڤایرۆسی کۆرۆنا لە یەک کاتدا چانسی مردنی نەخۆشەکە بە ڤایرۆسی کۆرۆنا دەکات بە دووئەوەندە .ڤاکسینی
هەاڵمەت ڕێگایەکی سەالمەت و کاریگەرە بۆ پاراستنی خۆت لە تووشبوون بە هەاڵمەت .ئەگەر تۆ لە کۆمەڵی ئەولەویەت (ئیلیجیبڵ
پرایۆریتی گروپ) یت ،دەتوانیت لە ڕێگەی جی پییەکەت یان دەرمانخانە بێبەرامبەر ڤاکسنینی هەاڵمەت وەربگریت .ئەگەر ناتوانیت دیداری
دەستبەجێ وەربگریت ،تکایە لە هەوڵدان بەردەوام بە یان بۆ ڕێکەوتێکی دواتر حیجزی بکە.

دەژی و نیشانەکانی هەن.

•

تەندروستیی جەستەیی و سۆزداریی تۆ گرنگن ،وە لە شوێنە خۆجێییەکەت یارمەتی بەردەستە:

-

هێڵی یارمەتیی  VITA 24/7لە ڕووی هاوکاریی سۆزداریی پاڵپشتیت دەکات .هێڵەکە تۆ دەبەستێتەوە بە ڕاوێژکارێکی تەندروستیی
دەروونی و گروپی پەیوەندیداری ناوچە خۆجێییەکەت .پەیوەندی بە  0800 012 6549بکە (بەکارهێنانی هێڵی زەمینی دەبێت 18001
لێبدەن ئینجا  .)0800 0126549وەرگێڕ بەردەستن.

-

هێڵی وەاڵمدانەوەی  AWP Mental Health 24/7ئامادەیە بۆ گەران و مندااڵن کە لەژێر چاودێریی  AWPدان و خەمی تەندروستیی
دەروونی خۆیان یان کەسێکی دیکەیانە0300 303 1320 :

-

 SilverCloudپالتفۆڕمێکی ئۆنالینی بێبەرامبەرە هاوکاریی بەهاداری تەندروستیی و ساغ و سەالمەتیی سۆزداری پێشکەش دەکات:
https://bnssg.silvercloudhealth.com/onboard/

-

لەشساغیی  Bump2babyیارمەتیت دەدات هاوکاریی دروست بدۆزیتەوە لە ماوەی دووگیانی ،لەدایکبوون و دواتریش:
www.bump2babywellbeingguide.org

•

ئەگەر ئاگادارکرایت کە پێت ڕابگەیەنن دۆخێکی تەندروستیت هەیە و واتای ئەوەیە ئەگەری زۆرە تووشی کۆرۆنا ڤایرۆس ببیت ،تکایە
وەردەکارییەکانت لەم ماڵپەڕە تۆمار بکەhttps://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support :
دەتوانیت ئەم خزمەتگوزارییە بەکاربهێنت بۆ گەیشتن بە دێلیڤەریی پێویستی سۆپەرمارکێتەکان یان داوا لە کەسێک بکەیت پەیوەندیت پێوە
بکات بۆ ئەوەی دەربارەی هاوکارییە خۆجێیەکان قسەت لەگەڵ بکات.

•

ئەگەر ئەمە شمولی تۆ ناکات و هێشتا هەست دەکەیت پێویستت بە هاوکارییە ،تکایە پەیوەندی بە دەسەاڵتی خۆجێی پەیوەندیداری خۆت بکە بە
بەکارهێنانی ئەم زانیاریی پەیوەندییانەی خوارەوە .هەروەها ئەگەر هەر پرسیار یان نیگەرانییەکی دیکەت هەیە دەتوانیت پەیوەندییان پێوە
بکەیت:

-

بریستڵ :وی ئا بریستڵ0800 694 0184 :
نۆرس سەمەرسێت :نۆرس سەمەرسێت تگێزە01934 427 437 :
ساوس گاڵوسێستەرشایەر0800 953 7778 :

•

ئەگەر لە ماڵەوە چاودێری وەردەگریت ،بە لەخۆگرتنی دیستریکت نێرس ،سێرەپیست و سەپۆرت وۆرکەرەکان ،وە پێویستت بەوەیە گفتوگۆ
دەربارەی پێویستیەکانت بکەیت ،تکایە پەیوندی بە  0300 125 6789بکە.

•

لەیادت بێت :ئەگەر تووشی سووکایەتیی خێزانی بوویت ،یاساکانی مانەوە لە ماڵ شمولت ناکەن .تۆ دەتوانیت ماڵەوە بەجێبهێڵیت و
 NextLinkدەتوانیت یارمەتی و نشینگەت بۆ دابین بکات .پەیوەندی بە  )7/24( 0800 4700 280بکە یان سەردانی ئەمە بکە:
www.nextlinkhousing.co.uk

