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belavbûn

NÎşanê nexweşzê

Gava tirs hebe ji Bijişk (textur)/Ofisa

Ofisa tenduristÎ 

Kesê dedura nexweş
nÎşan bikin

Navê wan tomar bikin

Testa (ezmûna) bikarbÎnin

tendduristiyêre be telefonê bêjin

Demjimêra Înkarbûnê

mina Şeûbê:

digirin demjimêra Ezmûnê (Testê) 
3-5 demjimêrin

Doktor an ofisa 
tenduristÎ tedbÎrên 
pêşÎlêgirtinê

Dermankirin

Nexweş dikevi 
Nexweşxanê

Tagiertin , êşa qirikê 

Ta, kuxik, pisgirêkên
Tenahiyê, serêş, Navçûn 

Positiv +

di riya peşkê kuxkê re

pirê cara
nÎşan tuneni

pirê cara di nav 2-14 
roja

Mervin bi v�rûsa Korona re di 
bin s�wana Xa�a Sor a Alman 
de 

Vîrûsa Korona _ Rêgeh û qûnaxê pêşkeftinê

mÎna GirÎpê:



                                                                  

vÎrûsa corona Covid-19 hÎn û pêtir belav dibe. Di vê navberê de, 
nexweşê yekem li SaxonÎa xwarin têne zanÎn.
Hûn her roj ji me re dibin sebir û tenduristiya zarok û xizmên xwe, lê 
hem jÎ yên xwe. WekÎ ku komela navçeyê DRK Weserbergland e.V., 
em hewil didin ku hûn û hezkirên we lênêrÎnek çêtirÎn peyda bikin. 
Em niha li ser nexşeyan dixebitin ka em ê çawa karûbarê birêkûpêk 
a avahÎyên xwe misoger bikin heke vÎrûsa Corona jÎ belav bibe da ku 
hûn bikaribin li ser pisporiya me ya asayÎ bisekinin.
Karmendên me xwezayÎ ji pÎvanên tenduristiyê yên herÎ girÎng digirin 
û ji bo ku hûn di jiyana rojane de ji wan re bibin zarokên we û 
xizmên wan re ragihÎnin. Me wan li milê rastê kurt kiriye, da ku hûn li 
wan malê ser çokan bisekinin. Ji kerema xwe wê ji bo berjewendiya 
civaka me bigire.
Heke hûn an malbatek malbata gumanbar e ku bi enfeksiyonê ve 
were guman kirin, divê hûn çêtirÎn têkilÎ bi doktorê xwe re bikin, da ku 
ji xaniyên din ên li benda xeterê nebin. Procedura din dikare di pirtûka 
grafikê de “Corona virus: dÎroka û zincÎra peyaman“ werde dÎtin.
Bi vê hişê xwe, ez ji te û xizmên te re her tiştÎ dixwazim 

Thomas Müller
Vorstandsvorsitzender

Destê xwe ji rûê 
xwe dûrxin

distek di nav xwede
bihêlen

guh bidin paqijÎa 
malê

Kinca bi ava germ
bişon

Destê xwe herdem 
bişon 

Destê xwe xweşik
bişon

dirist bikuxin û fişkin

birÎna baş biparêzin

xwarinê bi tenduristÎ 
birêve bibin

baye hundira herdem
biguherin

Xuşk û birayên hêja, bav û dê û bapîrên 
me, nexweş û xerîdar

10 Pêşniyarên herî girîng ên tenduristiyê


