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Agahdarî ji bo dêûbavan
ku zarokên wan di navendên lênihêrîna rojane an jî di lênihêrîna rojane de têne
xwedîkirin

Agahdarî ji bo dergevan, rêzan, karmendan
ya navendên lênihêrîna rojane û navendên lênihêrîna rojane ya zarokan

Danasîna testên bi navê "Lolli" ji bo karanîna
kesane
Ji Nîsanê ve, ji bo karmendên li navendên lênihêrînê, karkerên rojane û zarokan,
heftane ceribandinên bilez ên antigen têne kirin.

Me di derheqê vê yekê de bi

rêkûpêk agahdar kir.

Di heman demê de, me kontrol kir gelo, ji bilî testên antigenê yên ji bo karanîna
kesane (xwe-test), ku pêdivî bi lêdana qada pozê ya pêşîn heye, xwe-testên bêtirheval ên zarokan hene.

Testên bi navê "lollipop", ku bi karanîna tilîlokek û

nimûneyek saliva têne çêkirin, bi taybetî ji bo zarokan guncan in.
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Hin hilber niha wekî ceribandinên xweser hatine pejirandin. Ji ber vê yekê me biryar
girt ku ceribandinên xweser ên berê bi ceribandinên ji bo karanîna xweser
veguherînin.
Em ê vê hefteyê dest bi şandina testan bikin.

Vana ceribandinên pargîdaniya

"Shenzhen Watmind Medical" bi navnîşana "SARS-CoV 2 Testa zû ya Antigen ji bo
karanîna kesane (zêrê kolîdî)".

Rêwerzên karanînê
Mînak bi karanîna nimûneyek salivê tê girtin, ku tê de tiliya yekcar a steril herî kêm 5
carî kêmî 10 saniyeyan di binê zimên de tê zivirandin û bi tevahî di saliva de tê şil
kirin. Ji kerema xwe not bikin ku pêdivî ye ku 30 hûrdem berî nimûnek neyê girtin
tiştek neyê xwarin û vexwarin. Ji bo agahdariya berfireh a li ser karanînê, ji kerema
xwe li talîmatên karanînê yên wekî pêvek ve girêdayî binêrin.

Çêkerê ceribandinan di rûpelê xwe yê sereke de wergerandinên bi zimanên din ên
cuda weşandiye û tê payîn ku di hefteyê de zimanên din jî bişopînin. Wergeran li
ser vê lînkê têne dîtin https://www.medical-schreiner.de/logistik.php dikare were
gihîştin.

MKFFI dê di demek nêz de vîdyoyek li ser malpera xwe bişîne ku karanîna testê ji
zarok û dêûbavan re nîşan û şirove dike. Ev vîdyo ji bo karanîna ceribandinê yekem
rêgezek têkildarî zarokan peyda dike.

Vîdyo dê di kanalên medyaya civakî ya

Wezaretê, Facebook û Instagram de jî were parve kirin.

Çawa ku bi ceribandinên berê yên xweser, ev jî derbas dibe ku dema ku li ser
zarokan tê bikar anîn, test tenê ji hêla dêûbavan ve tête kirin.

Bi danasîna van testan re, mercên gelemperî yên ku di Agahdariya Fermî ya 8ê
Nîsana 2021-an de hatine weşandin, berdewam dikin. Testên xweser hîn jî li ser
bingeha dilxwazî têne bikar anîn. Zarok li malê ji hêla dêûbavên xwe ve têne
ceribandin
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Submissionandina encamek testê ne şert e ku meriv kar bistîne an jî sûdê ji
pêşniyara lênihêrînê bistîne.

Ji kerema xwe îmkanên testan wekî alîkariyek ji bo bêtir ragirtina bûyera enfeksiyonê
û ji bo domandina xebata navenda lênihêrîna zaroka we û navenda lênihêrîna rojê ya
zarokê xwe bikar bînin..
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