
وەرگرتنی نمونەی تێهەڵسوون

دەسکێشەکانت بکەرە دەست، یان پاکژکارsanitiser ی دەست بەکار بهینە بۆ 
پاککردنەوەی دەستەکانت. ئەوە بۆ ئەوەیە کە کەرەستەی تاقیکارییەکە پیس نەکەیت. 1
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نمونەی تێهەڵسوون 
لەناو پێچەرەوەی 

لوولەی پالستیکی، کە سەرمۆر
بڕێکی کەم شلەمەنی تێدایە. 
شلەمەنییەکە دەبێت لەناو 

لوولەکەدا بمێنێتەوە.

پسووڵەی پشکنین یان 
کارتی تۆمارکردنی پشکنین

کیسەی مەترسی 
بایۆلۆژی بە 

داخەری زیوییەوە

دەسکێشی توڕدان 
Disposable

پاکژکاری دەست

زەرفێکی ڕوون کە بە 
زنجیر دادەخرێت

شاشی سپی هەڵمژەر

ڕێنمای هەنگاو بە هەنگاو

بەهێواشی لوتت فنگ بکە ناو کلینسێک.

کلینسەکە فڕێ بدەردە ناو ئەو سەتڵی پاشەرۆی 
کلینیکییەکە کە فەراهەم کراوە.

 ئەوەش بۆ ئەوەیە کە خۆت لە چڵمی زۆر 
ڕزگار بکەیت.

پاکەتەکە بکەرەوە و بە هێواشی نمونەی 
تێهەڵسوونەکە دەربهێنە. ئەوە بۆ قوڕگ و لوتیش 

بەکار دەهێنرێت.

گرنگە
سەرە لۆکەدارەکەی نمونەی تێهەڵسوونەکە مەدە لە زمان، ددانە کانت، کوڵمت، پووکت، یان هەر 

شوێنێکی ترت. 

نمونەی تێهەڵسوونەکە بێ کەڵک دەبێت ئەگەر بدرێت لەو بەشانەی لەش و تۆ دەبێت نمونەی 
تێهەڵسوونێکی نوێ وەربگریت. ئەگەر ئەوە ڕووی دا داوای یارمەتی لە یەکێک لە کارمەندەکان 

بکە.

هەمان نمونەی تێهەڵسوون بۆ ئاڵوو و لوتت بەکار بهێنە.

ئەوە لەوانەیە ببێتە هۆی هێڵنج هاتن و ناڕەحەتییەکی کەم، بەاڵم ئازاری نابێت.

هەمان سەری نمونەی تێهەڵسوونەکە بەهێواشی 
بکەرە ناو یەکێک لە کونە لوتەکانت هەتا هەست 

بەوە دەکەیت کە کەمێک بەری لێ دەگیرێت و 
ناڕوات )دەوروبەری 2.5 سم بۆ ناو لوتت(.

نمونەی تێهەڵسوونەکە بۆ ماوەی 15-10 چرکە 
بسوڕێنە و بە هێواشی دەری بکەرەوە.

تۆ تەنها پێویستە نمونە لە یەک کونەلوت 
وەربگریت. ئەگەر سمین لە لوتتدایە 

کونەلوتەکەی تر بەکار بهێنە.

گرنگە
کاری نمونە وەرگرتن لەوانەیە ناخۆش بێت. ئەگەر هەستت بەوە کرد کە ئیتر ناڕوات و 

ئازارت هەبوو نمونەی تێهەڵسوونەکە زیاتر بەزۆر مەبەرە ناوەوە.

ئەگەر خوێن یان ڕشانەوە بە نمونەی تێهەڵسوونەکەوە بوو، تکایە یەکێک لە کارمەندەکان 
ئاگادار بکەرەوە.

با نمونەی لێخشاندنەکەت بە دەستەوە بێت، دەمت 
بە فراوانی بکەرەوە و ئەو سەرەی نمونەی 

تێهەڵسوونەکە کە لۆکەی پێوەیە بۆ ماوەی 10 
چرکە تێهەڵسوو لەسەر هەردوو ئاڵووەکەتدا 

)یان ئەو شوێنەی کە ئاڵووەکانی لێ بووە( لە 
بەشی پشتەوەی قوڕگتدا، )ئاوێنەیەک بەکاربهێنە 

بۆئەوەی بتوانیت ئەوە ئەنجام بدەیت(.

بە وریایی چیلکەی نمونەی تێهەڵسوونەکە لە 
بەشی پشتەوەی قوڕگت ڕابکێشە دەرەوە.

 10
چرکە.

ئەگەر هەر پرسیارێك یان کێشەیەکت هەبێت سەبارەت بەم 
کەرەستەی پشکنینە، تکایە یەکێک لە کارمەندەکان ئاگادار 

بکەرەوە. 

پێویستیت بە یارمەتییە؟

 10-15
چرکە.

یان

سەیری ناوەرۆکی کەرەستەکەت بکە.  2

حکومەتی خاوەنشکۆ

4. سەیری ناو دەمت بکە و ئاڵووەکانت لە بەشی 
پشتەوەی قوڕگتدا بدۆزەرەوە. دەتوانیت ئاوێنەکە 

بەکار بهێنیت بۆئەوەی ئاسان بێت. 

ئاڵووەکانت یان ئەو شوێنەی کە دەبوایە لێی 
بوونایە )ئەگەر دەرهێنرا بن( ئەو شوێنەیە کە 

دەبێت نمونەی تێهەڵسوونەکەی لێ وەربگیرێت.
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کەرەستەکەت بپێچەرەوە 
ڕێنمای هەنگاو بە هەنگاو

سەری لولە پالستیکییەکە با بدە هەتا دادەخرێت 
بۆئەوەی هیچ شلەمەنییەکی لێ نەچێت. لەوانەیە 

پێویست بێت فشاری بخەیتە سەر بۆئەوەی 
قەباغەکەی دابخەیت.

گرنگە 

ئەوە دڵنیا بکە کە ئەو سەرەی کە لۆکەی پێوەیە 
بۆ خواره وه  بێت کاتێک کە دەیکەیتە ناو لولە 

پالستیکییەکە. سەرکەی تری نمونەی تێهەڵسوونەکە 
بشکێنە بۆئەوەی بەبێ نوشتاندنەوە لەناو لولە 

پالستییەکەدا جێگەی ببێتەوە.
بە قایمی سەری لولە پالستیکییەکە با بدە هەتا 

دادەخرێت.

a. یەکەمجار شاشی هەڵمژینەکە بخەرە ناو کیسە 
بچووکترە ڕوونەکە کە بە زنجیر دادەخرێت

b. دوای ئەوە لولە پالستیکییەکە لە تەنیشتی شاشی 
هەڵمژینەکە دابنێ لەناو هەمان کیسدا

کیسە ڕوونەکەی کە بە زنجیر دادەخرێت بخەرە ناو 
کیسە گەورەترەکە کە کیسەی مەترسی بایۆلۆژییە.

کەرەستەی تاقیکاریی خۆت تۆمار بکە
ئەگەر کارتی تۆمارکردنی پشکنینت بەدەست 

گەیشتووە، پەیڕەوی ڕێنماییەکانی سەر کارتەکە 
بکە. 

ئەگەر کارتی پسووڵەی پشکنینت بەدەست 
گەیشتووە، تکایە لەگەڵ: یاریدەدەرێکی پشکنین 

قسە بکە.

 رەس ەرەکب تواچومەد یرەشۆپاد
ئەوە دڵنیا بکە کە دەموچاوت داپۆشراوە بەر لە ئاگادارکردنی یەکێک لە 

کارمەندەکان. ئەو سەیری کەرەستەی پشکنینەکەت دەکات بزانێت تەواوە و پێت 
دەڵێت کە دوای ئەوە چی بکەیت.

تۆ ئێستا ئامادەیت بۆ ڕادەستکردنی نمونەی کەرەسەی 
پشکنینەکەت. تکایە یەکێک لە کارمەندەکان ئاگادار بکە.
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کەرەستەکەت دەبێت لەالیەن یەکێک لە 
کارمەندەکانەوە سەیر بکرێت و دڵنیا بنەوە لێی بەر 

لەوەی کە تۆ دای بخەیت.

کیسە گەورەترەکە کە کیسەی مەترسی 
بایۆلۆژییە دامەخە

ئەگەر دەسکێشت لەدەستدا بوو، دەتوانیت 
ئێستا دایان بکەنیت و فڕێیان بدەیتە ناو ئەو 

سەتڵی پاشەرۆی کلینیكییەی کە فەراهەم 
کراوە. بە پێچەوانەوە، پاکژکاری دەست 
بەکار بهینە بۆ پاککردنەوەی دەستەکانت.

حکومەتی خاوەنشکۆ 
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