INFORMATION
Birêz û Hevalên delal,
Ji 25.05.2020-an ve dîsa gengaz e da ku bi kesane bi me re biaxifin li demek berê lihevkirî.
Ji bo pêşîgirtina li ber belavbûna vîrusê ya korona, hin rêzikên peywirdar hene ku divê em bi hev re
bişopînin. Em bi hev re armanc digirin, ji enfeksiyonên nû dûr bikin, bi parastina hev û din.
Me rêzikên herî girîng ji bo we û karmendên me berhev kirin:
▪ Heke gengaz be, bi hevdîtinî re tenê werin– Divê ew ji têkiliyan dûr bike wiha pir kêm mirov bi me re
bimînin.
▪ Ji kerema xwe berî hevdîtinî zû neçin. Heke hûn dereng in, ji kerema xwe bi têlefonê ragihînin. Di vê
mijarê de em ê hewl bikin ku hevdîtinî we paşve bidin.
▪ Di Jobcenter de bimîne tenê bi maskek destûr heye. Heman rêzikname li vir jî wekî kirrînê bicîh dikin.
▪ Ji kerema xwe gava ku têkeve Binyatên me li yek ji stasyonên pêşkêşkirî, destên xwe paqij bikin!
▪ Li qada deriyê, ji kerema xwe hûrguliyên pêwendiya xweya heyî re agahdar bikin. Em hewce ne ku
hûrguliyên têkiliyê, da ku heke pêwîst be hûn û kesên din di derheqê zincîreke infeksiyonê de agahdar
bikin. Mixabin, bêyî vê agahiyê em nikarin we şîret bikin. Heke derkeve ku kesek enfeksiyon di heman
demê de bi me re bû, em ê yekser we agahdar bikin.
▪ Ji kerema xwe her gav dûriyek (kêmî kêm 1,5 m) ji yên din dûr bimînin.
▪ Ji kerema xwe ji têkiliyê dûr bigirin (mînak. Destên lêdanê).
▪ Pişkîn/ qewirandin di kumika milê xwe de an destmalek, ya ku di zibil tê avêtin.
Bê guman, hemî karmendên Jobcenter Wuppertal AöR jî van rêzikan rêz dikin. Ji bo hemû hevdîtin me
nivîsgehên taybetî amade kirine, ji bo kêmkirina rîska hevbeş ya enfeksiyonê.

Ji kerema xwe saxlem bimînin!
Jobcenter Wuppertal

