
Tiştên gerek tu zanibe berî tu beyî hevdîtina xwe li RSD 
 

- Bes yek kes dikarê werê hevdîtinê. Heger sucên te yê taybet hebên (wekî ji bo wegertinê) divê tu 
je me re bêjê da em karibin odeka ji bona du kesan payda bikin. 

- Maskekî li xwe bike gava tu ketî hindirê avahiyê. Heger te mask nebê belkî RSD karibe yekî ji te 
re peyda bike 

- Divê hun numara xwe rast bidin me, da ji bo em bikarin bi were biaxivin ji ber şopîna COVID-19. 
Heger wergêrek bi te re heye, divê em navê wî bi temamî naskin û numara telefona wî. Nav û 
numara wê bighêjin Community Center û wê li gel wan bimênin 21 rojan piştî serdana te ji me 
re.     

- Gava to hatî Community Center, deriyê di nîvê avahiyê de bi kar bîne. Heger tu nikaribe bi 
dereceyan de bimeşe, emê derîkî din ji bo te peyda kin. 

- Ji pêşwazîyê re bêja (di rêya pencera şuşa re li ser destê te yê rastê gava tu dikevî deriyê serekî 
de) navê te û kesê tu hatî wan bibînê. Paşê RSD wê bên we bibin.  

- Cêla paqijkirinê bi kar bênin di pêşwazîyê de ji berî hun bikevin ofîsa de.  
- Divê hemû serdanker 2 mitran dûrî hev û dûrî karkerên sentrê bin. 
- Gerek tu zarok neyên hevdîtina, ji bilî ku rewşên taybet heben (wekî heger tu tenê guh didê 

zaroka xwe û ji xeynî te tu kes nîna bi vî karî rabe). Bes divê tu erebanya zarokan bi xwe re 
newînê.  

- Heta ji me tê, divê em merheba ya bi dest nekin, ne ji berî hevdîtinê û ne peştî. 
- Gerek serdanker dest nedin ofîsa or tiştên din yên di ofîsa da. 
- RSD dixwaze serdanker pênûsê xwe bi xwe re bînin. Em tu pênûsa nadin. 
- RSD nikarê tu xwarin û vexwarin bide serdankera. Kafê wê vekirî bê heger hun bi xwazin tiştekî 

bixwin yan vexwin. Dive hûn ji xwe re bikrin. 
- Divê tu xwarin u vexwarin ji derva nekevê ofîsê de. Xwarina û vexwarina bi xwe re newênin. 
- Serdanker divê tiştê bi xwe tênin Centre bi xwe re bibin malê. Weka klênêksa 
- Belkî hevdîtin zêde bin bi roj. Ji ber vê yekê, em hêvîdarin ku serdanker zû biçin gava hevdîtina 

wan xelas dibê. 

 
Heger tu nexweş bikevê piştî hevdîtina te li RSD:  
 
Heger nîşanê newxweşiya Corona li te xuya kirin weka a) Germîka/tayeka bilind b) Kuxikeka 
berdewam c) Guhartina yan têkçûna taam yan bêhnê 
 

- Dive tu xwe têst bikê – telefona 111 bike ji bo şêwirê, yan jî telefona 119 bike ji bo qeydkirina 
têstekê 
 

- 10 rojan nederkeve dervî mala xwe, û tu serdankeran nebîne li mal. 
 

- Herkesê ji malbata te divê bimîne li mal heta netîcê têstan derkevin. 

Xeberê bide RSD heger têstan da xuyakirin nexweşiya Covid-19 bi te re heye  
 


