
 
 

 

 

 زانیاری سەبارەت بە کوتانی کۆرۆنا بۆ کۆچبەران لە هامێنلینا

 

ین رلەبەر ئەوەی کە زۆر بە توندی ڕێگری دەکات لە ڤایرۆسی کە دەبێتە هۆی نەخۆشیی کۆرۆنا بە توندی. خراپت کوتانی کۆرۆنا بەسودە

بارودۆخی ئەو نەخۆشیە ئەوەیە کە بۆی هەیە توشبووەکە بخاتە ناخۆشخانە وە بیگەیەنێتە ئەوەی لە بمرێت.گەورەترین مەترسیی 

نەخۆشیەکە لەسەر کاسانی بەتەمەن و ئەو کەسانەیە کە دەناڵێنن بەدەست نەخۆشیە هەمیشەییەکانەوە. هەروەها کەسە گەورەکانی کەش 

 ەکە بۆ هەموان بێ بەرامبەرە.پێویستە خۆیان بکوتن. کوتان

هەندێک لە واڵتان داوای بەڵگەنامەی تایبەت بە کوتانی کۆرۆنا یان بەڵگەنامە لەسەت ئەوەی کە کۆرۆنایان هەبووە لەو گەشتیارانە دەکەن 

 کە دەچنە ناو خاکیانەوە

 ن کوتران وە کارمەندانی تەندروستیلە فینلەندا بڕیار دراوە کە کوتان بەپێی تەمەن بێت. لە پێش هەموواندا کەسانی بەتەمە

 

ساڵ زیاترە، ال پاشدا ئەوانەی کە  ٤٠. لە مانگی ئایاردا ئەو کەسانە دەکوترێن کە تەمەنیان لە ەپێدانی کوتانەکان بەپێی تەمەنبەرنامەی 

 .کە کەم دەکرێتەوە بەروە منداڵترسنوری دانراو بۆ تەمەنە سااڵنەوەیە، وە هەنگاو بە هەنگاو لە ماوەی هاوینەنکەدا ٤٠تەمەنیان لە خوار 

ساڵیان پڕ کردووەتەوە و نەخۆشیەکیان هەیە کە دەبێتە هۆی زیادکردنی مەترسیی کۆرۆنا،  ١٦بێگومان گشت ئەو کەسانەی کە تەمەنی 

ان، شەکرە، ، بۆنمونە نەخۆشیەکان وەکو نەخۆشیەکانی سیەکدادەنرێن بۆیان هەیە بکوترێن. ئەوان بە کۆمەڵی ریسکی نەخۆشیی کۆرۆنا

 .ری شێرپەنجەوەسەچارەبوونی قەڵەویی زیاد یان بەهۆی 

 سااڵن جارێ ناکوترێن. ١٨کە دووگیانن و مندااڵن و الوانی تەندروست باشی خوار  ژنانەی ئەوانە

 با کارتی ناسنامەتت پێ بێت )بۆ نمونە کارتی کێاڵ( بۆ گرتنی کات و هەروەها کە دەچیت بۆ کوتانەکە

 

 کە پێشتر کاتی گرتبێت لە ڕێی تەلەفۆنەوە یان ئەلەکترۆنی. کەسێک دەکوترێت

 ئەگەر هێمای ناسینەوەی بانکت هەیە دەتوانیت بە شێوازی ئەلەکترۆنی کات بگریت لە ڕێی ئەم پەیجەوە •
www.koronarokotuksetkantahame.fi 

بکەیت. ئەو کاتە ژمارەکەت دەکەوێتە الیان و پاشتر  6219893 03یا دەتوانیت بۆ کات گردتن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە  •
پەیوەندیت پێوە دەکەنەوە. تێبینی: ناکرێت لە بنکەی تەندروستی کات بۆ کوتانی کۆرۆنا بگیرێت. ئەگەر ناچار بووی لەبەر هەر 

 الی ببەیت دەتوانیت لە ڕێی بنکەی تەندروستیەوە کاتەکە البەیت. هۆکاری گرنگ بێت کاتەکەی کە گرتووتە

هەروەها ئەگەر پێویست بکات دەکرێت یارمەتیت بدرێت بلە کات گرتندا بۆ کوتان لە الیەن بنکەی زانیاریی کۆچبەرانی  •

 9 - 10( لە ڕۆژانی دووشەممە هەتاکو هەینی کاتژمێر Kastelکاستێلەوە )

www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli  
 

 

 

http://www.koronarokotuksetkantahame.fi/
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 بینایەکی گەورەی ناوەندی کولتوریە ,Paasikiventie 2( ناونیششان Verkatehdasڤێرکەتێهدەس ) شوێنی کوتان

 
 ، هەروەها لە بەردەرگا و لەەکەکوتان تەواوی  لە ڕۆژانی کوتاندا لە پارکی سەیارەدا ڕێپیشاندەران ڕێنمایی دەکەن بۆ شوێنی

 دەقیقە پێش کاتی کوتانەکەت وەرە بۆ شوێنەکە 5. بە هەمان شێوە ژووریشەوە

 

دەبێت تەندروستت باش بێت، نابێت هەاڵمەت، کۆکە، تا، قوڕگ ئێشەت هەبێت. گەیەنەر لەگەڵتدا نابێت  بینی لە کاتی هاتندا:ێت

نابێت بێیت بۆ کوتان. کارتی ناسنامەی کەسی لە یەک کەس زیاتر بێت. ئەگەر لە کەرەنتیندا بیت یان نەخۆشی کۆرۆنات هەبێت 

 لەگەڵ خۆتدا بهێنە )کارتی کێاڵ(

 

الی دەرگاکەوە پاککەرەوەی ئۆتۆماتیکی بۆ دەست پاککردنەوە و دەمامکی دەم و لوت دانراوە، کە دەبێت بەکار بهێنرێن. 

ت هەڵماڵیت. لەپاش کوتانەکە دەبێت پێشدا شان دەدرێت، جلەبەرگی وا لەبەر بکە، کە بتوانیت بە ئاسانی قۆڵسەر  کوتانەکە لە

 کەمێک لە شوێنەکە دانیشین لە پاشدا بڕۆیت.

 

بەگشتی هیچ نیشانەیەک دەرناکەوێت، بەاڵم بۆی هەیە هەندێک کەس لە ڕۆژی داهاتوودا توشی بەرزبوونەوەی  لە پاش کوتان

 بخورێت.پلەی گەرمی، سەرئێشە ببێت یان شوێنی دەرزیەکە کەمێک ئازاری هەبێت یان 

 

 کوتانی دووهەم لە پاش سێ مانگی کە دەبێت، بۆ ئەوەش لەکاتی کوتانی یەکەمدا کاتت دەدەنێ
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