
 

 

Stay at home – only leave for work, essential shopping, exercise or medical 
appointments. No household mixing indoors or outdoors, unless in your 
support or childcare bubble (if you are legally permitted to form one). 
This is the law. If you break lockdown rules you could be fined by the police. 
 

 
Schools and colleges are closed except for vulnerable pupils and children 
of critical workers.  All other children will learn remotely. 
Higher education provision is online, with some course exceptions. 
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Hospitality, e.g. pubs and restaurants are closed, but takeaway food is permitted. 
Non-essential shops, leisure and entertainment venues are closed.  
Essential shops, e.g. supermarkets, food shops and pharmacies can open. 
Banks, post offices, places of worship, petrol stations, laundrettes and vets are 
open.  

 

 

Exercise is allowed outdoors once a day, in your local area.   
You can exercise on your own, with your household, support bubble, or 
with one other person. 
 

Get tested if you have symptoms: a high temperature; a new continuous 
cough; a loss of, or change to, your sense of smell and taste.  
If you or anyone you have been in close contact with has symptoms, follow 
the guidance on self-isolation.  

You must only travel for work, education, medical treatment, or caring 
responsibilities.  
If you must travel, stay local and reduce the number of journeys. 
You must not leave your local area or stay overnight away from home. 

 ڕێساکانی قەدەغەی هاتوچۆ
 19-ڕێگریکردن بکە لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڤیدیارمەتی 

ماڵ جێ بهێڵە تەنها بۆ کارکردن، کڕینی شتومەکی پێویست، وەرزش کردن یان مەوعیدە  – ڵەوە بمێنەوەلە ما

بەبڵی هاوکاری  لەئەگەر  مەگەر تەنهاپزیشکیەکان. خێزانەکان نابێ تێکەڵ بن لەگەڵ یەکتری لە ژوورەوە یان لە دەرەوە، 

یان بەبڵی چاودێری منداڵی تۆ بن )ئەگەر تۆ بەشێوەیەکی یاسایی ڕێگاپێدراو بیت بۆ دروست بەبڵ(. ئەمە یاسایە،  ئەگەر 

 تۆ ڕێساکانی قەدەغەی هاتوچۆ پێشێل بکەیت ئەوا ڕەنگە سزای پارە بدرێیت لەالیەن پۆلیسەوە.
 

لە قوتابیانی دۆخ ناسك و مندااڵنی کارمەندانی گرنگ بۆیان کراوەیە.  بێجگەتەنها قوتابخانەکان و کۆلێژەکان داخراون 

  گشت مندااڵنی تر خوێندن بە ڕێگای لە دوورەوە واتا بە ئینتەرنێت دەخوێنن.

 ائاسایی.دابین کردنی خوێندنی بااڵ بە ڕێگای ئۆنالین دەبێت، لەگەڵ هەندێك کۆرسی حاڵەتی ن
 

، بەاڵم خواردنی سەفەری ڕێگاپێدراوە. داخراونخزمەتگوزاری خواردن پێشکەش کردن وەکو مەیخانەکان و ڕێستورانتەکان 

 .داخراوندوکانە ناپێویستەکان و شوێنەکانی کەیف و خۆشی 

 .کراوەنەکان، وەکو سوپەرمارکێتەکان، دوکانەکانی خواردن و دەرمانخانەکان دوکانە پێویست

کانی جل شوشتن و پزیشکانی بەیتەڕی بانکەکان، فەرمانگەی پۆستە، شوێنەکانی پەرستگا و خواپەرستی، بەنزینخانەکان، دوکانە

 .کراوەن

 

 ڕاهێنان و وەرزش کردن لە دەرەوەی ماڵ ڕێگاپێدراوە ڕۆژانە یەك جار، لەناوچەکەی خۆت.

تۆ دەتوانیت وەرزش بکەیت بە تەنیا، لەگەڵ کەسانی ناماڵەکەت، کەسانی ناو بەبڵی هاوکاری خۆت یان کەسێك لە 

 خانەوادەیەکی تر. 

 

: بەرزی پلەی گەرمی لەش؛ کۆکەی نوێی بەردەوام؛ لەدەستدانی یان گۆڕانی پشکنین بکە ئەگەر ئەم نیشانانەت لەسەر دەرکەوت

 هەست کرد بە بۆ نکردن و تام کردن.

پەیڕەوی ڕێنماییەکانی خۆ ئەگەر تۆ یان هەرکەسێك تۆ بەرکەوتنی نزیکت لەگەڵیدا هەبوو وە نیشانەکانی لەسەر دەرکەوت بوو، 

 دوورە پەرێز گرتن بکە.

بۆ کارکردن، خوێندن، چارەسەری پزیشکی، یان بەرپرسیارێتی  تۆ دەتوانیت گەشت و هاتوچۆ بکەیت تەنها

 .سەرپەرشتی و چاودێری کردن

 ئەگەر هەر دەبێ گەشت بکەیت، لەناوچەکەی خۆت بمێنەوە و ژمارەی گەشتەکانت کەم بکەوە.

 یان شەوانە نابێ لە شوێنێك بمێنیتەوە دوور لە ماڵەکەت. نابێت ناوچەکەی خۆت جێ بهێڵیتۆ 

 19-ببە بە پەیامبەری ڤایرۆسی کۆڤید

Kurdish (Sorani) 


