
Kurdisch 

Testa min a bilez a korona erênî ye - divê ez niha çi bifikirim? (Rewş: 03/14/2022) 
 

• Rêzikên Corona bi rêkûpêk têne guhertin. Rastiya agahdariyê ne garantî ye! 

• Ger pirsên we hebin, bi yek ji jimareyên têlefonê yên jêrîn re telefon bikin: 

Corona hotline Almanî (li Ludwigsburg): Tel. 07141 / 144 69400 

 

Çima divê ez xwe ji Corona biparêzin? 

• Mirov nexweş dibin. 

• Mirov hevdu bi Koronayê dikevin. 

• Hin kes bi giranî nexweş dibin an jî dimirin. 

 

Nîşanên Corona (nîşan)?  

Mînakî, kuxek we heye, pozê we diherike, taya we heye, hêza we tune, tama we tune, bêhnek we tune… Hinek ferq 

nakin 

 

Li yek cîhek ceribandinê testa antîjen û testa PCR bikin 

1. Ger testa weya bilez a li malê erênî be → xwe ji têkilîyê dûr bixin → tavilê testa antîjenê bikin an, heke gengaz 

be, ceribandinek PCR li navendek ceribandinê an ji hêla bijîjk ve were kirin → heke test erênî be 

2. Ger testa weya antîjenê ya li dibistanê / lênêrîna rojane erênî be → tavilê li karantînayê → an divê hûn li cîhek 

ceribandinê testa PCR bikin, testek antîjen ne bes e → Ger test erênî be: Di karantînayê de bimînin!  

Hûn ê ji ofîsa navçeya Ludwigsburg belgeya karantînayê bistînin. 

 

Qarantîna  

Li malê bimîne! Serdan tune! Li malê: maskek li xwe bikin, pir hewa bikin û xwe ji hevalên odeyê dûr bigirin. Çêtir e ku 

meriv li jûreyek cihê bimîne, baş dezenfekte bike (bi taybetî serşokê û metbexê). 

 

Dibe ku we mirovên din (têkiliyên weyên nêzîk) vegirtibe?  
Têkiliyên xwe yên nêzîk ên çend rojên dawî agahdar bikin. Divê hûn ceribandinek bilez bikin. Têkiliyên we yên nêzîk ev 
in:  

• Ew bi we re di apartmanek/xaniyekê de dijîn. Ew bi we re di apartmanek/xaniyekê de dijîn. 

• Ew ji 10 hûrdeman bêtir bêyî dûr û bêyî mask bi we re bûn. 

• Bê dûr û bê maske bi te re dipeyivîn an jî bi maç û hembêz kirin. 

• Ew ji 10 hûrdeman zêdetir bi maskek li jûreyek nebaş bi we re bûn. 
 
Têbînî: Li dibistanê rêzikên taybetî hene 
  



*… heke hûn di dema ceribandinê de herî kêm 48 demjimêran ji nîşanan bêpar bûn. 
 
Nîşe: Piştî ceribandina belaş, herî kêm 5 rojan testê bi xwe re hilînin. 
 
Agahiyên derbarê Corona bi çend zimanan: 
 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygi-
ene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/ 
 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona 
 
Afirandin: Astrid Krüger-Heller (Desthilata Perwerdehiya Dewleta Ludwigsburg) û Markus Schmitt (Herêma Perwerdehiya Navçeya 
Ludwigsburg) Wergera Pinar Gül 

 
Rêziknameyên ka-
rantînayê: 

ji bo karantînayê  
mirovên  
enfektebûyî  
 

ji bo karantînayê zixt kesên 
têkilî  
 

Ne mecbûriyeta ka-rantînayê ji 
bo  
têkiliyên nêzîk 
Pêwîst: bêyî nîşanan!  
 

Kesen Mezin  
 

Îmkan e ku hûn piştî 7 rojan 
xwe bi testa antîjenê an  
ceribandinek PCR li cîhek  
ceribandinê biceribînin*  
 

Ihtîmala ceribandina xwe piştî 
7 rojan bi testa antîjenê an 
testa PCR li cîhek  
ceribandinê*  
 

• Kesên ku nû ducar hatine 
derzî kirin (eger derziya 2y-
emîn ji 3 mehan kêmtir be) 
 

• mirovan xurt kir (3 der-
zîlêdan hene) 
 

• kesên nû saxbûyî (eger 
nexweşî ji 3 mehan kêmtir 
bûya) 

Zarok, ciwanan li 
navendên 
lênêrînê/dibistanan  
 

Ihtîmala ceribandina xwe piştî 
7 rojan bi testa antîjenê an 
testa PCR li cîhek  
ceribandinê*  
 

Ihtîmala ceribandina xwe piştî 
5 rojan bi testa antîjenê an 
ceribandinek PCR li cîhek  
ceribandinê*  
 

bê testkirina belaş  10 roj karantîn  
 

10 roj karantîn  
 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona

