
یرادنن چینە فەرومۆکراووەاب  ەبەەێک  سەرەکیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیی کۆڤید : ڕێرخاووی١٩پشتگیی
وق ێ ی

نێوەدەوڵەنت کۆچ لە عیێ

٢٠٢٠  ئایار١٢

( ڕایگەیاند کە زۆر بوونن حاڵەتەکانن ااررۆ  کڕۆنای نوێ جێگای نیگەراننWHOڕێکخراوی تەندروستت جیهانن ) بەغدا —
اقیشەوە کە  ێ ێ

 دەریای ستپ ناوەڕاست بە عێێ
نت
ڵ
 حاڵەنت مردن بە کۆاید١١٠حاڵەنت دڵنیا و ٢٨١٨قووڵن بە تاربەت لە ڕۆژهەڵ

 ڕاگەیەندراون.٢٠٢٠ ئایار ١١ تا ١٩

، بە نالەباری زەرەرمەند دەبن. ڕێکخراوی ێ بەش و فەرامۆشکراوی کۆمەڵگا، بە هۆکاری خەرانپ باری تەندروستت  نب
دانیشتوانن

تەندروستت جیهانن ڕایدەگەرێنێت" کە هەندێک دانیشتووی وەک پەککەوتەکان بە شووەیە  زۆرتر کاریگەر دەبن بە ااررۆ 
، ئاوارە، پەنابەر، گەڕاوە و١٩کڕۆنای نوێ کۆاید . کاریگەریەکە زیاتر دەبێت کاتێک ئەمان ئەندامانن کۆمەلگا گەورەکانن

اق کە ئێستا ڕووبەڕووی ئاڵەنگاری دەبنەوە لە وەرگرتتن خزمەتگوزاری تەندروستت و زیانیاری ێ ێ
ن لە عێێ کۆچبەرەکانبب

پەروەندیدار".

اقت  ێ ێ
 ئایارهەڵسا بە دابەشکردنن تاخ  کەل و پەل کە پاککەرەوەی١٢ لە IADOهاوبەندی ڕێکخراوەکانن پەککەوتووانن عێێ

دەست، دەمامک و سابوونن تێدایە بەسەر ئەندامانن هاوبەندیەکە لە بەغدا و دوەروبەری. ئەم دابەشکردنە بۆ ئەوانە بوو کە بە
وبوونەوەی ااررۆسەکە.

ڵ
ن بۆ خۆپارێزی و کەمکردنەوەی بڵ زەحمەت دەستیان دەگات بەم کەل و پەننە کە پوویسبت

ڕێکخراوی نوودەوڵەنت کۆچ ئەم کەل و پەننەی بەخشیە هاوبەندیەکە.

اقدا، ێ ێ
" لە بەردەوا  شەڕ و نەهامەتیە ئابووریەکان لە عێێ ارد وایت گوونت دەی ڕێکخراوی نوودەوڵەنت کۆچ جێێێ سەرۆ  نێێێ

ێت لە پڕۆژەکان و پەککەوتەکان ڕووبەڕووی ئاڵەنگاری تووند بوونەتەوە"."دەبێت پێداویستیەکانیان بە تەواوەنت لەبەرچاو بگێێێ
ێ کۆاید

 بۆ پشتیوانن کۆمەڵگا فەرامۆشکراوەکان شەوە"١٩بەرنامەکانماندا بە پننن ڕووبەڕووبونەوەی ااررۆ  کڕۆنای نونێ
لە خانەخوێ، ئاوارە، گەڕاوە، کۆچبەر و پانابەریش.

وبوونەوەی ئەم پەتایە نەهامەنت
ڵ
" لە ماوەی بڵ اق گوونت ێ ێ

بەڕێز موەفەق خەفاجب بەڕێوەبەری کۆڕبەندی پەککەوتووان لە عێێ
پەککەوتووان زیاتر بوو بە هۆی قەدەغەی هاتوچۆ؛ و هەروەها بۆشانێ زۆر لە دامەزراوە خزمەتگوزاریەکاندا هەیە؛ دەرفەنت
" دەبێت پنن هەبێت بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی نەهامەنت پەککەوتەکان، بە تاربەت گواستنەوەش سنووردارە" هەروەها گوونت

ێت بۆ پەککەوتەکان، و هەروەها دەبێت هەڵمەنت . هەروەها دەبێت هێڵڵ گەر  پەروەندی دابێن بۆ قەررانەکانن دەروونن
درێت بە زمانن هێما". ووشیاری بەڕێوەبێب

IADOاق لەژێر سێبەری خۆی دەگرێت کە ئێستا "هەڵمەت لە ێ ێ
 ڕێکخراوێ  نیشتیمانیە کە ڕێکخراوەکانن پەککەوتوانن عێێ

تە خۆجویەکان دەکات کە پەککەوتەکان نەخەنە دەروەی هەڵمەنت
ڵ
دژی کڕۆنا" بەڕێوەدەبات کە داوا لە حکومەت و دەستەڵ

یت بۆ ئەندامەکانن بە  IADO. هەروەها١٩ڕووبەڕوو بوونەوەی ااررۆ  کڕۆنای نوێ کۆاید پەیا  ووشیاری دەنێێێ
اقیشش تێدایە. ێ ێ

بەکارهونانن پارچە ایدرۆ و پەخشش ڕاستەوخۆ کە پارچە ایدرۆی بە زمانن هێمای عێێ

الیا ) ێ
نDFATدارانێ دابینکردنن کەل و پە  پاکژکردنەوە لەنیەن وەزارەتەکانن دەرەوە و بازرگانن سەر بە حکومەنت ئوسێت ( داببێ

ك کردنەوە
ڵ
وکردنەوە و چاڵ

ڵ
یەنت لە ڕێگای دووبارە تێکەڵ

ڵ
 ئاشتەوانێ کۆمەڵ

ی کردنن کرداوە لە چوارچووەی پڕۆژەی "پشتگێێ
اق". ی لە عێێێ و پشتیوانیکردنن سەقامگێێ

 



اق، تەلەفون بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەروەندی بکە بە یەکەی زانیاری گشتت ڕێکخراوی نوودەوڵەنت کۆچ لە عێێێ
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