ڕوپێوی نەخۆشی کۆڤید19-

تن

ژمارە تەلەفونی توێژینەوەکە لە (ئینگلتەرە)0800 085 6807 :
ژمارە تەلەفونی توێژینەوەکە لە (وێڵز)0800 917 9323 :
ژمارە تەلەفونی توێژینەوەکە لە (ئێرلەندای باکور)0800 917 5825 :
ژمارە تەلەفونی توێژینەوەکە لە (سکۆتلەندا)0800 917 5824 :

ەر

ئایا ڕوپێوەکە سەبارەت بە چییە؟

گر

بەشداربە لە گەورەترین ڕاپرسیی نیشتیمانی دەربارەی نەخۆشیی کۆڤید 19-دا.
پاڵپشتی کردنی تۆ ڕێگە خۆش دەکات بۆ ڕێنوێنیکردن بۆ بەرەنگار بوونەوە دژ بەم پەتایە و
گەڕانەوە بۆ ژیانی ئاسایی.

• ئامانجی ڕوپێوەکە بۆ ئەوەیە کە بزانین چەند کەس تووشی کۆڤید 19-بووە ،ئیتر نیشانەکانی نەخۆشییەکەی
تێدا بێت یان نا.

ەو

• گرنگی ئەم پرسە لەگەڵ زیادبوونی وەرگرانی ڤاکسینی کۆڤید 19-و دەسپێکی پڕۆسەی چاودێریکردنی کارایی ڤاکسین لە
جیهانی ڕاستەقینەدا زیاتر بووە.

ن
مون

• لە مانگی ئەپریڵ (نیسان) ی  2020ـەوە ،فەرمانگەی ئاماری نیشتمانی و زانکۆی ئۆکسفۆرد ئەم ڕوپێوە ئەنجام دەدەن لەبر
ی حکومەتەکانی شانشینی یەکگرتوو.

کورتەی تۆژینەوە | ڕوپێوی نەخۆشی کۆڤید | 19-وەشانی  8.0ڕێکەوتی 29 :ی ئەپریلی  | 2021ئاماژەی ڕەفتار |20/SC/0195 :ناسنامەی پڕۆژە ی 283248 :IRAS
لێکۆڵەری سەرەکی :پڕۆفیسۆر ئان سێرا وۆڵکەر Ann Sarah Walkerالپەڕە
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ئایا بۆچی من بەشداری بکەم؟
• بۆ بەرەنگاری بەردەوام لەگەڵ کۆڤید 19-پێویستمان بە خانەوادەکانی وەک ئێوەیە کە بەشدار ببن لەگەڵ هەزاران خانەوادەی دیکە
کە لە ئێستادا بەشداربوون لە ڕاپرسی نەخۆشیی کۆڤید.19-
• بەشداربوونت لەم ڕاپرسییەدا یارمەتیمان دەدات وێنایەک دروست بکەین لە چۆنیەتی باڵوبوونەوەی نەخۆشیی کۆڤید19-
لە ناوچەکەت .ئەمە یاریدە دەدات کە دڵنیابین کە کاردانەوەی ناوچەیی گونجاوو کاریگەرن.
• ئێمە پشکنین ناکەین تەنیا بۆ ئەو کەسانەی دوچاری نیشانەکانی هەبوونی ڤایڕۆسەکە ،وەک تا یان کۆکە لەبەرئەوەی ئێمە دەزانین
هەندێجار کەسانێک دوچاری ڤایڕۆس بوون و ئەم نیشانانەیان نییە بەبێ ئەوەی نیشانەشیان هەبێت.

تن

• بەشداریکردن لەم پالنە تۆژینەوەیەدا بە ویستی خۆتە .هەموو ئەو زانیاریانەی کە تۆ دەیاندەیت بە ئێمە بەگوێرەی یاسا دەپارێزرێن
و وەک نهێنی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.

ئایا ڕوپێوییەکە چ شتێک لەخۆ دەگرێت؟

گر

• هەموو ئەوانەی لەم ڕاپرسییەدا بەشدار دەبن ،ڤاکیسنی کۆڤید 19-وەردەگرن گەر شایستە بن وە ئەوانەش ڤاکسینی کۆڤید19-یان
وەرگرتووە دەتوانن لەم ڕووپێوەەدا بەشدار بن.

• یەکێک لە ئەندامانی گرووپی ڕاپرسی سەردانی ماڵەکەت دەکات و هەندێ پرسیار دەکات دەربارەی هەرکام لە کەسانی سەرووی
تەمەن  2ساڵ کە ئارەزوومەندە لەم ڕاپرسییەدا بەشدار بێت.

ەر

• ئەوان پیشانی کەسانی تەمەن  12ساڵ و زیاتر دەدەن چۆن دەبێ سواپی لووت و قۆرگ بەکار بێنن .داوا دەکەین لە باوان یان
سەرپەرشتەکان سواپ لە مندااڵنی  11-2وەربگرن .سواپەکە ئیسفنجێکی نەرمە بە چیلکەیەکەوە و ئازارت نادات.

• ئەندامی گرووپی ڕاپرسی نایەتە ناو ماڵەکەت و کەلوپەلی پاراستنی تاکەکەسی دەهێنێت و مەودای کۆمەاڵیەتی ڕەچاو دەکات.
دەتوانیت هاوڕا بیت لەگەڵ هەرکام لە بژاردەکانی خوارەوە:

ەو

أ

تەنیا یەک جار سەردان

ج

یەکەم سەردان ،سەردانێک هەموو هەفتەیەک بە ماوەی مانگێک و پاشان سەردانی مانگانە هەتا کۆتایی هاتنی خولی ڕووپێوەکە
(سەرجەم النیکەم  6جار سەردان) لە ئێستادا ،بڕیارە ڕووپێوەکە هەتا ئەپریلی  2022بەردەوام بێت گەر گۆڕانکاری هەبێت،
ئاگادارت دەکەینەوە.

ن
مون

ب

سەردانی یەکەم و سەردانێک هەموو هەفتەیەک بۆ ماوەی یەک مانگ (کۆی گشتی  5سەردان)

بۆ سەیرکردنی ڤیدیۆی ڕاهێنانی بەکارهێنانی سواپ ،بڕوانە
www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides
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ئایا چۆن بەشدار ببم؟
بۆ بەشداریکردن لە ڕاپرسی ،دەبێ بەزووترین کات پەیوەندیمان پێوە بکەیت و ناوت الی ئێمە تۆمار بکەیت:

2

پاش تۆمارکردن ،کاتی دواتری پەیوەندی ئێمە لەگەڵ تۆ لەڕێگەی ئەندامی گرووپی ڕووپێوییەوە ئێوارەی
ڕۆژی پێش سەردانی پالن بۆ دانراو ودەبێت.
ئەگەر ئەو کاتە بۆ تۆ گونجاو نییە ،دەتوانیت بیگۆڕیت .ئێمە
لە هەفتەی دوای خۆ تۆمارکردندا هەوڵ دەدەین پەیوەندیت پێوە بکەین.

لە ڕۆژی چاوپێکەوتندا ،یەکێک لە ئەندامانی گرووپی ڕووپێوی دێتە ماڵەکەت بۆئەوەی پڕۆسەکە
تەواو بکرێت .پێویست ناکات ئەو ئەندامەی گرووپی ڕووپێوی بێتە ناو ماڵەکەت.

گر

3

تن

1

( 0وێڵز)،
تەلەفون بکە بۆ تیمی تۆمارکردن بۆ ژمارە ( 0800 085 6807بەریتانیا) 800 917 9323 ،
( 0سکۆتلەند).
( 0800 917 5825ئێرلەندای باکور) 800 917 5824 ،
گەر ،بۆنموونە بە هۆی تووشبوون بە ئاڵۆزی کێشەی بیستن یان گوفتار و زمان ،ناتوانیت تەلەفۆن بەکار
بێنیت ،دەتوانیت ئیمەیڵ بکەیت بۆ iqvia.covid19survey@nhs.net

ەر

ئایا من چیم دەست دەکەوێت بۆئەوەی کە بەشدار ببم؟

• هەر بەشداربوویەک لە ڕاپرسیدا بۆ یەکەم سەردانی تەواو ڤاوچەرێکی  50پاوەندی پێدەدرێت.

• بۆ هەر سەردانێکی دواتر کە ئەوان ئەنجامی دەدەن ،هەر یەکەیان ڤاوچەرێکی  25پاوەنی وەردەگرێت.

ەو

ڤاوچەر تەنیا بۆ سەردانی تەواو پێشکەش دەکرێت .گەر ئەم ڕاپرسییە بوەستێنرێت ،یان گەر تۆ پاشەکشە بکەیت ،بۆ ئەو
سەردانانەی جێبەجێ نەکراون ڤاوچەرت پێنادرێت.

ئایا داتاکانم چییان بەسەر دێت؟

• هەموو ئەو زانیاریانەی کە تۆ دەیاندەیت بە ئێمە بەگوێرەی یاسا دەپارێزرێن و وەک نهێنی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.
• هەموو نمونەکان لەبری فەرمانگەی ئاماری نیشتمانی و زانکۆی ئۆکسفۆرد کۆدەکرێنەوە.

ن
مون

• هەموو پشکنینەکانی ئەو نمونانە لەالیەن زانکۆی ئۆکسفۆرد و تاقیگە نیشتمانییەکانی الیتهاوسەوە Lighthouse Laboratories
ئەنجام دەدرێن.
• تۆ ئەنجامی هەموو ئەو پشکنینانەت پێ دەوترێت کە ئەنجامیان دەدەیت.

• کۆمپانیا هاوکارەکان لە پڕۆسەی جێبەجێکردنی ڕاپرسی زانیاری تۆ تەنیا بۆ جێبەجێکردنی ڕاپرسی بەکار دێنن .وردەکاری تەواوی
پەیوەست بە شێوازی بەکارهێنانی داتاکانت لە پەڕەی زانیاری بەشداربوودا پێشکەش کراوە.

• ئەنجامەکان ئێستا هاوبەش کراون بۆئەوەی هەموو کەس بزانێت ئێمە چ دەرەنجامێک بەدەست دەهێنین
( .)www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/resultsهیچکام لەو زانیاریانە خۆت یان
خێزانەکەت دەستنیشان ناکەن.

www.ons.gov.uk/cis

الپەڕە  3لە 4

زانیاری زیاتر و ماڵپەڕی بەسوود:
بۆ سەیرکردنی ڤیدیۆی ڕاهێنانی بەکارهێنانی سواپ ،بڕوانە
www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides
دەکرێ هەندێک وەرگێڕانی ئەم پوختەیە بەکورتی و زانیاری ڕاپرسی بەردەستە لە
www.ons.gov.uk/cis/languages

تن

بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر سەردانی پەڕەی زانیاری شڕۆڤەکراوی بەشدابوو بکە کە لەگەڵ ئەم
نامیلکەیەدا پێشکەش دەکرێت یان سەردان بکە بۆ www.ons.gov.uk/cis

ئەگەر هەر کام لەو کێشانەی کە لەم باڵڤۆکەکەدا خراونەتە ڕوو کاریگەرییان لەسەر داناویت یان بەدوای زانیاریدا دەگەڕێیت لەسەر
کۆڤید 19-تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕانە بکە:

گر

• ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕوون کراوەتەوەcoronavirusexplained.ukri.org/en/ :

• ڕێنماییەکانی حکومەت( www.gov.uk/coronavirus :ئینگلتەرا)( www.gov.wales/coronavirus ,وێڵز),
( www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19ئێرلەندای باکوری),
( www.gov.scot/collections/coronavirus-covid-19-guidance/سکۆتلەندا)
• ئامۆژگاری ( www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ : NHSئینگلتەرا),
( www.gov.wales/coronavirusوێڵز),
( www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-adviceئێرلەندای باکور),
www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus( covid-19سکۆتلەندا)

ەر

9

ەو

•  - Samaritansپشتگیری سۆزداری بۆ هەموو کەسwww.samaritans.org :

ن
مون

•  - Mindڕێنمایی و پشتگیری بۆ هەموو ئەوانەی کە کێشەی تەندروستی دەروونییان هەیە www.mind.org.uk
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