
 

 

 

  تەندروستیی لە  وشیارن  ئاسیی  یرێکخراوی تەندروستیی جیهانی هەموو هەوڵێیک دەخاتە گەڕ بۆ بەرزکردنەوە

اق.   ١٩-رووبەڕووبوونەوەی کۆڤید ی
 لەهەرێیم کوردستانی عێ 

اق لە   ر
، عێ  ر

ینی دووەیم  ٧هەولێ   لەگەڵ وەزارەتی تەندروسنی  ٢٠٢٠ی تشر
ی

: ئەمڕۆ رێکخراوی تەندروستنر جیهاننر بەهەماهەنگ

اق، کەمپەینی رووبەرووبوونەوە و بەرزکردنەوەی ئاسنی   ر
تەندروسنی و خۆپارێزییان    وشیارت  حکومەتی هەرێیم کوردستان لەعێ 

ر و دهۆک ١٩-راگەیاند دژی پەتای کۆڤید
، ئەمەش بەهۆی بەرزبوونەوەی ئەم ژمارانەی دوات   لە هەردوو پارێزگاکاتی هەولێ 

 . تووشبووانە

تنر لم  ٤پێنجەم کەمپەینە، ئامانج تیایداکەمپەینەکە، کە 
ا
و دهۆکە کە پەیامەکاتی  یۆن هاوڵ ر

دانیشتووی پارێزگاکاتی هەولێ 

 بەستنی دەمامک و پاکو خاوێنی دەستە
ی

 کان و گرنگیدان بە خۆبەدوورگرتن لەهەموو شوێنێک. خۆپارێزی و گرنگ

وبووبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە سنوردار بکرێت و  
ا
"کۆمەڵگە پێویستە ئاگاداری بەرپرسیارییەتەکاتی و تواناکاتی بێت بۆ ئەوەی بڵ

ی ئاسنی تووشبووان لەناو پارێزگاکان بە کەیم بهێڵرێتەوە. ئەمەش بۆ پاراستنی کەساتی ئازیز و خ ر
ییان" د.ئەدهەم ئیسماعیل انەکانێ 

اق. گوای    لە عێر
 وت، نوێنەر و سەرۆیک رێکخراوی تەندروستنر جیهاتی

  بابەتەکەهەروەها وتی " رێکخراوی تەندروستنر جیهاتی و بەرپرساتی تەندروستنر ئەم ناوچەیە ئێستا بەچاوێگ گرنگێی سەیری  

مدانەوەیر ئاسنی هەموو جیهان پێویسنی بە تووشبوواتی ڤایرۆسەکە لەسە ژمارەیدەکەن چونکە بەرزبوونەوەی 
ا
ا  وەڵ ر

  خێ 

وەیەیک نەرێنی کاریگەری دەبێت  ێ هەیە لە بەرزکردنەوەی وشیارت  تەندروستنر گشنی و گۆڕینی هەندێک خووی باو کە بەش

 بەو ڤایرۆسە زیاتر دەکات".  تووشبوونیانلەسەر تەندروستییان و ئەگەری 

ر دە  کەمپەینە
یک. زیاتر لە  ێتەکات و پاشان دەچێدستپیەک هەفتەییەکە لەهەولێ 

ا
  ٢٠ە دهۆک بۆ هەفتەیەیک دیکەی پڕ لە چاڵ

ێردراون لەگەڵیشیان   ر  کەمنی ئاوارەکان و پەنابەران لەهەردوو پارێزگاکە. شوێن بە ئاگاداری تەواو هەڵێ 

اون و  ١٥٠جگەلەوەش، زیاتر لە  بۆ گەیاندتی پاکێج  دەمامک و پۆستەری   دابەشبوون بە شوێنە جیاوازەکانخۆبەخش راهێێی

مدانەوەی  
ا
وشیارت  تەندروسنی و فالیەر و باننەر و پەیایم جیاوازی خۆپارێزی لەماڵەوە و لەنەخۆشخانەکان و هەروەها وەڵ

ی دەربارەی کۆڤید   . ١٩-کۆمەڵێک هەڵەتێگەیشتی

ی جێگێر نەکراو لە چوونەوە ژوورەوەی شوێنە گشتییەکان، ی ر
گ گەڕۆک دەخولێنەوە لەناو بازاڕ و شوێنە  کلینی  هەروەها  مێ 

و کە ڤیدیۆی روونکردنەوەکاتی رێکخراوی تەندروسنی جیهاننر تێدایە بۆ ئەوەی  شقەرەباڵغەکان. ئەمە سەرەڕای شا
ا
ەی جوڵ

تییاتی ئەوناوچانەی باسکران. هەموو دڵنیاببینەوە لەوەی کە دەگەین بە 
ا
 هاوڵ

اق س ر
انینی رێکخراوی تەندروستنر جیهاتی لە عێ  ی ر

خۆی ئاراستەی بەخشەرەکان دەکات بۆ ئەو بەشدارییە کارایەی   وپاس و پێ 

اق.   ر
وکردنەوەی وشیارت  تەندروسنی لە هەموو پارێزگاکاتی عێ 

ا
 وشیارت   کردوویانە لە بڵ

کەمپینی پێنجەیم بەرزکردنەوەی ئاسنی

تییان و ح ١٩-تەندروسنی و خۆپارێزی لە کۆڤید
ا
. جێبەجێکراوە بە هاوکاری هاوڵ  کومەتی ئەڵماتی

 بۆ زانیارت  زیاتر پەیوەندی بکە بە: 

 ، ، بەرپریس پەیوەندییەکان لە رێکخراوی تەندروستنر جیهاتی  sultanya@who.int ،+964 7740 892 878ئەجیال سوڵتاتی

، بەرپریس پەیوەندییەکان لە رێکخراوی تەندروستمحمد قادر خۆشناو،   lashkrim@who.int ،+964 7740 892 797نر جیهاتی

 ، ی ئەخیلۆ، بەرپریس پەیوەندییەکان لە رێکخراوی تەندروستنر جیهاتی  +ajellopa@who.int ،964 7729 877 288پاولتر
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 پەیوەندیدار: لینگ 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/covid-19-awareness-raising-campaign-begins-

in-kurdistan.html  

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/the-fight-to-contain-covid-19-in-iraq.html  

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/awareness-is-key-to-flattening-the-covid-19-

curve-in-iraq.html  

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/early-covid-19-preparation-saved-lives-in-

iraq.html  

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-iraq-frontline-workers-tackling-covid-19-

with-community-sensitizations-and-engagements.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-concludes-covid-19-awareness-raising-

campaign-in-the-south.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-and-ministry-of-health-launch-second-

phase-of-covid-19-awareness-raising-campaign.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/covid-19-awareness-raising-campaign-targets-

more-than-6-million-people-in-baghdad.html 
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