پاش ئاگرکەوتنەوە :بەکارهێنانی
پاکێجی پاراستنی کەسی
زانیاری کۆمەڵگا

پاکێجی پاراستن تایبەت بەو کەسانە کە پاش ئاگرکەوتنەوە دەگەڕێنەوە ئەو
شوێنەی سووتاوە .دەتوانیت ئەم پاکێجانە لەگەڵ دەمامکی یەدەگ ،جلوبەرگی
یەکسەرەی سەفەری و دەستەوانەی پتەو ،لە شارەوانی شار یان بنکەی
پێداچوونەوەی فریاگوزاری ئامادە بکەیت.

دەمامک ،جلوبەرگی یەکسەرە و دەستەوانەکان پاش بەکارهێنان
یان لە کاتی تایبەتدا وەک ئەو شتەی لە خوارەوەدا دێت دەبێ
فڕێ بدرێت:

کاتی پشکنینی شوێنی سووتاو دەبێ پاکێجی چاودێری کەسی
بەکاربێنیت.

• هەرکات دەست لە کار دەکێشییەوە
• کاتێک شوێنەکە جێ دەهێڵیت
• بەر چوون بۆناو سەیارە

ئەم پاکێجانە بۆ پاککردنەوەی فیبری نەسووت یان خاوێنکردنەوەی
شوێنەکە گونجاو نین.
دەکرێ پەڕەیەک کە زاناری پەیوەست بە خاڵە پۆزەتیڤەکان بۆ گەڕانەوەی
سەالمەت بۆ ماڵەوە پاش ئاگرکەوتنەوە ش لەم پاکێجەدا بدۆزییەوە .ئەم پەڕانە
زانیاری سەالمەت و تەندروستی لەخۆ دەگرن کە بەر لە گەڕانەوە بۆ ماڵەوە
دەبێ لەبەرچاویان بگریت.

هەرکام لەو پاکێجانە مادەکانی خوارەیان تێدایە:
• جلوبەرگی یەکسەری سەفەری
•

دەمامکی سەفەری P2

• دەستەوانەی قایم
• نایلۆنی زبڵ بۆ فڕیدانی ئامرازی سەفەری
پەڕەی زانیاری

– پاش ئاگرکەوتنەوە :گەڕانەوەی بێ مەترسی بۆ ماڵەوە
– پاش ئاگرکەوتنەوە:

باشترە پێالوی قایم کە پاش ڕۆیشتن لە شوێنەکە بەئاسانی خاوێن
دەکرێتەوە یان دەشۆردرێت بەکاربهێندرێت.

چۆن پاکێجی پاراستن بەکاربێنین؟
• بۆ زانیاری لەسەر شێوازی دروست لەبەرکردنی
دەمامک سەرنج بدە بە ڕێنماییەکانی پشت الپەڕە .ئەو
پیاوانەی ڕیش و سمێڵیان هەیە ناتوانن بە لێدانی دەمامک
بەتەواوەتی ڕێگەی هاتنەژووری پارتیکڵەکان داپۆشنن.
جلونەرگە یەکسەرەکان دەبێ لەسەر جلوبەرگ لەبەر بکرێن.

بۆ هێنانەدەر و فڕێدانی پارێزەرەکان دەبێ سەرنج
بدرێتە خاڵەکانی خوارەوە:
• جلوبەرگە یەکسەرە سەفەرییەکان دەبێ بەراوەژوو
داکەنیت و بیانخەیە ناو نایلۆنی زبڵ.
• دەستەوانەکانیش دەربێنە و بیانخە ناو نایلۆنی زبڵ.
• گەر پێاڵوەکانت فڕێ نادەیت جوان بیانشۆ.
• لە کۆتاییدا دەمامک بێنە دەرەوە بیخە ناو نایلۆنی زبڵ.
• سەری نایلۆنەکە گرێ دە.
• نایلۆنەکە بەرە ناو شوێنی کۆکردنەوەی زبڵ.

زانیاری ژیاتر
گەر پرسیارت هەیە لەسەر پاکێجی پاراستن و یان پێویستیت بە پاکێجی
زیاترە دەکرێ پەیوەندی بکەیت بە ئەنجومەنی شار و یان ناوەندی
ماڕکیتینگی فریاگوزاری.

چەندانە پاکێجی پاراستنم پێویسیتە؟
بەم هۆیە کە ئامرازی پاراستن سەفەرییە نابێ چەند جار بەکاربهێندرێت،
هەر کەس بە پێی ماوەی بوون لە شوێندا ،پێویستی بە پاکێجی پاراستنە.
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بە یارمەتی پەنجەی دۆشاومژە و
پەنجەگەورەی دەست ،پەتەکانی
دەمامک لێک جیا بکەوە.

کاتێک کە پەتەکان بەدەستەوە
دەگریت لێواری دەمامکەکە لەسەر
چەناگەت دابنێ.

9

10

تەلی پێشەوەی دەمامک بەهێمنی گوشار
بدە بۆئەوەی بکەوێتە سەر لووتت و قایم
بێت.

دەمامکەکە وا ڕێک بخە کە هەست
بکەیت خۆش و ئاسوودە لەسەر
دەموچاوت داندراوە.
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وایەری پێشەوەی دەمامک خوار
کەوە بۆئەوەی چەماوە بێت .تەلی
پێشەوەی دەمامک نیشانەی الی
سەرەوەی دەمامکە.

دەمامکەکە پێچەوانە بگرە بۆئەوەی
پەتەکانی بکەوێتە دەستت.
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پەتەکانی سەرەوە لەسەر سەرت دابنێ
وەها کە ڕێک لە پشتەوەی گوێت بێت.

پەتکی سەرەوە لە پشت مل و بن گوێت
دابنێ.

1
گۆشەکانی دەمامک جیا بکەوە
بۆئەوەی بکرێتەوە.
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پەتەکان بەخە دەوری سەرت.

تاقیکردنەوەی دەمامک
بەهێمنی هەناسەکەت بدە دەرەوە .دەبێ
دەمامک پڕ بێت لە هەوا .لەم قۆناغەدا
نابێ هیچ هەوایەک لە گۆشەکانی
دەمامک بێتە دەرەوە.

بەئاسانی هەناسە دەربدە .کاتێک هەنا
هەڵدەمژیت دەبێ دەمامک بۆالی
دەموچاوت بڕوات و دەنگی بیت.

هەموو جارێ لە کاتی
بەکارهێنانی دەمامکی
 P2و  N95دەبێ
بێگومان تاقیان
بکەینەوە.
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هەموو ئەمانە لە کاتی لەبەرکردنی دەمامکدا ڕەچاو بکە .دەمامکێک کە بەهەڵە بەکارهێندرابێت باش ناتپارێزێت کەوایە بێگومان دڵنیا بەوە کە دروست و وەک ئەوەی لە سەرەوەدا ئاماژەی پێکرا ،دەمامکت بەکارهێنابێت .ئەو پیاوانی ڕیش و
سمێڵیان نییە دەکرێ بە یارمەتی دەمامک باشترین سوود وەربگرن لە دەمامکی پاراستن .دەمامکی جۆری  P2و  N95جیاوازی کەمیان هەیە و پێویستە کاتی بەکارهێنان پەیڕەوی بکەیت لە ڕێنمایی و هۆشدارەکانی کۆمپانیای دروستکەر.
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