
 

 

 

ا   اێ          ێۆ   ٢٠ڕێکخراوی تەندروستتتتتتتتتت            
پتەوکردنی تۆن پێداویستتتتتتتتتت   پرییمتتتتتتتتتت  ێۆ اەرێا ی ر ستتتتتتتتتت        

  19-بەرەنگاربوونەوەی نیشتمانی ئالنگاریە تەندروستییەکانی پەتای کۆڤید 

 

اق،  ر
، عێ  ر

هەویم   ەپزیشاااااااااااااااکیلە تەکنیکیە تۆن  ٢٠ڕێکخراوی تەوارووتااااااااااااااالە    انی    انتر لە    -٢٠٢٢ی کانونی  ووویم    ٢٣هەولێ 

اق کرو.  ر
 پێویستەکنی  ڕاویمتلە ویم اویمیە تەورووتلە هەوێیم کنووتتنی  عێ 

ی پزیشیک تەوگەتنوی و قەو   117 ر
یموێڵەی میکنوییک یەکەی چنووێری  پنلێت کەل و پەیل پزیشیک کە بر لە بنو لە کۆمەڵێک ئنمێ 

کەل و پەیل پزیشیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکب  خ کە گخزو یە اودە ی پزیش  دوداخش پزیشیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکب دزدز  و   و   (PPEs)چڕ و کەل و پەیل پنواتاااااااااااااتل  کە  

نس  ەخۆیوسیکیکیکیکیکیکیکیک س ا       ئددددزکدیییەکدنی  
ر
   زیز   دزسیکیکیکیکیکیکیکیکەد

ر
گ  یەیزخگدیب وخەوزش   یش گ ڕزوش ئ دیکخۆن ، کە یە شیکیکیکیکیکیکیکیکەپ یم

زق،  19-پە دش ک ڤیۆ ر
 . پتەو خ دزکد  دزدزخرێت لە عێ 

یەم گ خەیەوز، دکت ی سیکیکیکیکیکیکیکیکدددن یەیپخی  وزپیخش  ەخۆیوسیکیکیکیکیکیکیکیک س تەیێ  ک یدسیکیکیکیکیکیکیکیکتدن ونس ا ا شیکیکیکیکیکیکیکیک د   یە ئدسیکیکیکیکیکیکیکیک س تدیی دیش خ  زن 

زق و  ر
ڕێکخخزوش  ەخۆیوسیکیکیک س  نیدنی و سیکیکیکەمدو تەد و ئەو ک شیکیکیکشیکیکیکە سیکیکیکەاتدخە   وزپزیزنس  ەخۆیوسیکیکیک س تەیێ  ک یدسیکیکیکتدنی عێ 

ییە یەیدزوزدەنا .  ەخدن  وزپیخ لە دیێتزش و ەکەیۆز ونس ا یە د ڕیدییەوز ئەم گ ز یدیدە  یە دزکەین کە  لە پشیکیکیکیکیکیکیکت ئەم پشیکیکیکیکیکیکیکتیێر

پزیشیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیککنیە  ەخیە دوییە  یدوزپیەی لە   ی و گ ش اودە ی پزیش  دوداخش پزیشیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکب ، کە لەنیەن دزپ د  ەخۆیوسیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیک یەکدخ دن 

دز  زخن دزسیکیکیکیکیک یدن یە اودە ی پزیش  یەشیکیکیکیکیک  زیەت یدشیکیکیکیکیکێس  پزی کەس  پێشیکیکیکیکیککە  دزکرێت ، دیوسیکیکیکیکیکت دزکد  ، ئێهیکیکیکیکیکتد سیکیکیکیکیکەدزن تە

 ا زشەوز  19- دوداخش  ەخۆیوس س گڕەیزنس و  ەخیە دوش یگد  یە  دیزسەیش پە دش ک ڤیۆ

    19-ووای ئەو وابە  نە بەوچنویمی ژمنویمی تنشاونوان بە پەتنی کۆییر  
 
کە  ۆوی ژمنویمی ویموگرای     ٢٠٢١لە ووا منوگەکنی  تانی

اق یااانومەتیاااریمو بنو بۆ ئەمە ،  ااانوێک ێە ژمااانویمی تنشاااااااااااااااونوان بەویمو هەڵ شااااااااااااااااانن چنو ئەمە   ر
پێکنتە لە تاااااااااااااااەوتااانتاااااااااااااااەوی عێ 

  پەتان ە 
تارا، کە لەواوەیە پەونیمتاااااااااااااااات بۆات بە وۆ  نەویمی گۆڕاوی ئۆمیکرۆن لە لە  ئاناانواوکرووەویمیەکە بۆ شاااااااااااااااەپۆڵێیک ونی 

 
وڵ

 ی کنونی  ووویم  ئەمسنڵ. ٦شنوی وهۆک لە بن نوی هەوێیم کنووتتنن و لە بەغرای پنوتەختیش لە 

اق ویە  ئلە الیەن خۆ ەویم، وکتۆو ئەحمەو  و  ر
ویمکە لە عێ  ر

بنویم   ەم تە  ووێنەوی ڕێکخراوی تەورووتااااااااااالە    نی  و تاااااااااااەوۆت وێ 

 ێبە ێکروی  واواکنوی ویمتاااااااااااەالتە    کەو یەکەی پۆشااااااااااانو تریم کە بە مەبەتااااااااااالە ژ نن ڕ گنو  تنوی و ەتەواوکەوی پشاااااااااااتگێر یە تەوگ

بە هۆی ئەو هەڵ شااااااااااااااانوە ووێیەی ژمنویمی تنشاااااااااااااااونوان بە  ۆوی ئۆمیکڕۆن.     پۆشاااااااااااااااکە  کرا بنو تەورووتااااااااااااااا یە خۆ ێ یەکنن 

ئێمە  ۆو ویگەواوتر  بەوامبەو هەڵ شنی  ئەم وواویەی ژمنویمی تنشونوان ، کە ئێمە ویمک بنوگەشەیەک  هەوویمهن بەوێز نن ویە    

 ڕێکخراوی تەورووتلە    نی  و  بۆ پتەوکروی  کۆششە خۆ ێیەکنی  خۆپنو زی و پێکنتە لیران.  کۆمەڵ ویموب نتر  بە  بۆ کنوی 



 

 

 

اق و هەوێیم کنووتاااااااااااااتنن هنو ەشااااااااااااا  لە  ر
هەمنن ئنمنوج ئەویش کنوکرووە لە پێننو پنواتاااااااااااااتل  هەوووو ویم اویمیە تەورووتااااااااااااالە عێ 

اق یەکاانن و ڕ گاانوکروی  گیاانویاانن لە میاانوەی خزمەتگن او ە تۆکمە و بەوویموامەکاانی  چاانووێری تەواارووتااااااااااااااالە کە ویمتناورێاات لە  ر
عێ 

اق بە ورخێیک هەو ان فەواهەم بکرێت.  تەوتنتەو  ر
 ی عێ 

 شانینی  بنتاە 
 
ی ویم اویمیە تەورووتالە هەوێیم کنووتاتنی     ٢٠٢١، لە تانی اق پشاتگێر ر

وا ، ڕێکخراوی تەورووتالە    نی  لە عێ 

اقە کروو  ر
شااااااااااااااتگێر یە  مل ۆن وۆالوی ئەمر یک. ئەم پ  ٢.٥یم  بە واب نکروی  کەل و پەیل پزیشاااااااااااااایک و ویمومنن بە بڕی   نتر لە و عێ 

ینومەتیریمو بنو لە واب نکروی  خزمەتگن اوی تەورووتاااااااااالە بنەویمیە و تەوگەتنوی لە پنوێزگنکنی  هەو یم کنووتااااااااااتنن و هەوویمهن تن  

بەشااااااراو بنو لە واب نکروی  پێراویساااااا یە تەورووتاااااا  یە هەویم پێویسااااااتەکنی  کۆمەڵەنی هەوێ  کە بەوویموامە لە ڕاویمیەت  ۆویش  

. ی م ناوراو کروی  وز کە  چنویمکە مل ۆوێک پەونهەوریمی تنوی و   نتر لە مل ۆویک ئنواویمی وێنخۆی 

اق تااوپنتااگن اوی خۆی بۆ ئەو بەشااراو کرووە ویمتااتکراویمیەی حکنمەل و گەیل ئەلمنی    ر
ڕێکخراوی تەورووتاالە    نی  لە عێ 

 واوای  ئەم بنویم کەل و ئنژانیسااااا ئەمر یک گەشاااااەپیرای  وێنویموڵەیە و حکنمەیە کوێت ویموویمبمێت بۆ ینومەتیراوین
ن لە واب نکروی 

 و پەلە پزیشیک و تنقیگەوینوە. 

 

###### 

 بۆ اوینوی   نتر پەونیموری بەم بەوێزاوە بکە : 

 sultanya@who.int،  ٠٠9647740892878ئە ینل تنڵتنی  ، بە ی پەونیمورویەکنن ، 

  shabaab@who.int،  ٠٠١٠٢٤٤٠٠٠٩٦٤٧٨پەونیمورویەکنن ، بەوا شەبەع ، ، بە ی 
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