Çawa sepana smitte|stop a
şopandina têkiliyê bi kar bînin
Çawa dakêşin û dest bi karanîna vê
sepanê bikin
1.

Di App Store an jî Google Play Store de smitte|stop
dakêşînin. Sepan bi versîyonên Îngilîzî û Danîmarkî
berdest e.

2. Cara yekem ku hûn sepanê vedikin, divê hûn qebûl
bikin ku agahdariya der barê bikarhênerên din
ên sepanê ku bi têkilîyên nêzîk re derbas bûyî, di
telefona we de tê depokirin. Forma qebûlkirinê bi
Îngilîzî û Danîmarkî berdest e.
3. Her wiha divê hûn qebûl bikin ku ev sepan teknolojiya
Google û Apple ji bo ‘COVID-19 Exposure Logging’ bi
kar tîne.
4. Telefona we dê niha bikarhênerên din ên sepanê
yên ku hûn bi wan re di têkiliyê de bûne qeyd bike,
bêyî ku hûn bibînin ew kî ne. Sepan di paşperdeyê
de dixebite, ji ber vê yekê ne hewce ye ku hûn
dîmenderê biguherînin.

Eger testa we ya ji bo koronavirusê
erênî be hûn ê kesên din çawa
agahdar bikin
1.

Bitikînin li ser ‘Positive test result?’ (Testa we erênî
derket?) li ser ekrana sereke ya sepanê, û paşê dê ji we
were xwestin ku hûn bikaranîna NEMID îmze bikin.

2. Dê ji we bê pirsîn ka we nîşanên COVID-19 hene û wan
kengî dest pê kirin.
3. Piştre dê ji we bê pirsîn ku di nav 14 rojên dawî de we
serdana welatên din kirine yan na.
4. Di dawiyê de, dê ji we bê pirsîn ka hûn dixwazin
mifteyên nasnameyê yên ku telefona we di 14 rojên
borî de şandiye parve bikin. Eger hûn bersiva erê bidin,
kesên ku hûn pê re di têkiliyê de ne, dê di vê sepanê
de peyamekê bistînin ku wan bi kesek bi COVID-19 re
têkilî daniye û dibe ku ew bi enfeksiyonê re bûne.

Eger we bi kesekî ku testa wan ji bo
koronavirusê erênî derketibe re têkilî
danîbe, hûn agahdariyekê distînin.
1.

Eger hûn bi bikarhênerekî vê sepanê yê ku testa wan
ji bo koronavirusê erênî be ketibin têkiliya nêzik, sepan
ê hişyariyê ji we re bişîne û vê yekê dê bi bikarhênerên
din ên vê sepanê re jî parve bike.

2. Pêwendiya nêzîk tê wê wateyê ku hûn bi întimaleke
mezin nêzîkî kesekî nexweş bûne, di dema ku tê payîn
ku ew enfeksiyonê bigire, bi qasî 15 deqeyan û li cihê
ku hûn derûdora ji 1 metreyê kêmtir dûr bûn.
3. Wekî ku hûn bi enfeksiyonê ve bûne, ji were talîmat
ê bê dayîn ku hûn pêşniyarên rayedarên dewletê
bişopînin, tevî ku bên ceribandin.
4. Pêşniyar ew in ku hûn xwe-îzole bikin û baldariyeke
taybet bidin paqijî û şûştinê û lê binerin ka gelo hûn
nîşanên COVID-19 nîşan didin.

