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بۆ ئاسایشی خۆراك/پاككەرەوەكان وە هۆشیاری گشتی لەسەر خۆراكپێدان ڕینماییەكانو  هۆشیاری  

2020نیسان   

 

 زانیارییە گشتییەكان

 
 

تیشك خستنەسەر ئەو دانیشتوانانەی كە خەڵكانی بۆ هەر تاكێك كە ڤایرۆسی كۆرۆنا كاریگەری كردووەتە سەر، لەگەڵ كێ: 

 نەداری تێدایە وەك )ئاوارەكان، پەنابەران، گەڕاوەكان و خەڵكی خانەخوێ(.

 

: وەزارەتی تەندروستی چەندین تووشبووی بە ڤایرۆسی كۆڕۆنا ڕاگەیاند و حكومەتی عێراقیش بڕیاریدا بە بۆچی

بە شێوەیەكی خراپ نەخۆش  تو نەخۆشییەیە كە دەكرێت وات لێ بكاسنوورداركردنی كۆبوونەوەكان. ڤایرۆسی كۆرۆنا ئە

 بكەویت بەاڵم چەند ڕێگەیەكی ئاسان هەیە كە دەتوانیت پەیڕەوی بكەیت و خۆت و خێزانەكەت بپارێزیت.

 

 

باش : بۆ یارمەتیدان لە دووركەوتنەوە لەم ڤایرۆسە، كاربكە لەسەر پاك وخاوێنی خۆراك و بەكارهێنانی پاككەرەوەی چی

 بەتایبەتی لە كاتی ئامادەكردنی خۆراكدا.

 .ناوبەناو دەستەكانت بە ئاو و سابوون بشۆ، بە تایبەت لە پێش هەڵگردنی خۆراكی خاو یان خۆراكی لێنراو 

 .دوورەبكەوەرەوە لە دەستدان لە دەمووچاوت، بەتایبەت ئەو كاتانەی كە دەستەكانت نەشتووە 

  پەلەكانی چێشتخانە پاك بكەرەوە.بەردەوام رووپۆشەكان و كەل و 

 .ئاوی پاك بەكار بهێنە لە كاتی ئامادەكردنی خواردن 

 .میوە و سەوزە بە باشی بشۆرەوە 

 .تەختەی شت جنین و چەقۆی جیاواز بەكاربهێنە بۆ گۆشتی كاڵ و خۆراكە لێنراوەكان 

 ە لە پلەیەكی گەرمی بەردا كواڵوە.، دڵنیا ببە لەوەی كبەوریاییەوە دەست بدە لە گۆشتی كاڵ و بە باشی بیكوڵێنە 

 .دووربكەوەرەوە لە دەستدان لە گیانلەبەری نەخۆش یاخود ئەو گیانلەبەرانەی كە بەهۆی نەخۆشییەوە مردوون 

 .خۆراكی كاڵ و لێنراو جیابكەرەوە 

 .منداڵەكانت دووربخەرەوە لە دەستدان لە گۆشتی كاڵ و كەل و پەلەكانی چێشتخانەكەت 

  گەرمی ژووردا بۆ ماوەی زیاتر لە دوو كاتژمێر هەڵمەگرە چونكە دەكرێت بەكتریا لەسەری گەشە بكات. خۆراك لە پلەی

 خۆراك لە بەفرگرەدا هەڵبگرە و پێش خواردنی گەرمی بكەرەوە.

 .كیسەی هەڵگرتنی خۆراك لە پاش بازاڕ كردن پاكژ بكەرەوە و پاشان خۆراكەكان و دەستت بە جوانی بشۆرەوە 

 

پێویستە سەرجەم ڕێنماییەكان پەیڕەو بكەن بەمەبەستی خۆ پاراستن لە تووشبوون. ن و ئەو ژنانەی كە شیر دەدەن ژنانی دووگیا

كە خۆیدەبینێتەوە لە دەست شتنی ناوبەناو و نزیك نەبوونەوە لەو كەسانەی كە نیشانەكانیان تێدا دەركەوتووە وەك كۆكە و پژمە، 

 ێت.ماوەی نێوانتان بە زیاتر لە سێ هەنگاو ب

 

 ئەو ژنانەی كە شیر دەدەن:

  ئەو دایكانەی كە تووشی ڤایرۆسی كۆرۆنا نەبوون دەتوانن بەردەوام بن لە شیردان، بەمەرجێك سەرجەم ڕێنماییە گشتییەكان

 جێبەجێ بكەن بەمەبەستی خۆپاراستن لە تووشبوون.

  خێرایی سەردانی پزیشك بكەن.ئەو دایكانەی نیشانەكانی وەك تا، كۆكە و هەناسە تووندیان هەیە پێویستە بە 

  ئەو دایكانەی كە شیر دەدەن پێویستە سەرجەم ڕێنماییەكان جێبەجێ بكەن بەمەبەستی ڕێگەگرتن لە گواستنەوەی

نەخۆشییەكە بۆ كۆرپەكانیان، كە خۆیدەبینێتەوە لە دەست شتن لە پێش و پاش دەستدان لە كۆرپەكانیان، بەكارهێنانی ماسكی 

و پەلەكانی دان بە كۆرپەكانیان ئەگەر گونجاو بوو وە هەروەها پاك كردنەوەی ناوبەناوی كەل دەمووچاو لە كاتی شیر

 ماڵەوە.
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یەكێك لە ڕێگە باشەكان بۆ مانەوە بە تەندروستییەكی باش بریتییە لە خواردنی خۆراكی تەندروست بە مەبەستی بەهێزكردنی 

 ۆ نموونە:بەرگری لەش. ئەوە دەتپارێزێت لە تووشبوون و نەخۆشی. ب

 

  بەشێكی گرنگن لە خواردنی تەندروست ئەگەر گونجاو بوو.خواردنی سەوزە و میوە 

 خوێی بە یۆد كراو بەكاربهێنە ئەگەر گونجاو بوو.كەمكردنەوەی خواردنی خوێ . 

 خواردنەوەی ئاوی پاك لەبری خواردنەوە شەكرییەكان ڕێگەیەكی ساددەیە بۆ ڕێگەگرتن كەمكردنەوەی خواردنی شەكر .

 لە خواردنی شەكر و كۆبوونەوەی ووزەی زیادە.

  .بڕیار لەسەر ئەو ڕێگای ئامادەكردنی خواردنانە بدە كە پێویستی بە چەوری نییە یاخود كەمكردنەوەی خواردنی چەوری

برژاندن یاخود سووركردنەوەی كەم. ئەگەر پێویست بوو، بڕێكی كەم لە ڕۆنی چەورییەكی كەمی پێویستە، وەك كواڵندن، 

ێر بەكار بهێنە وە زەیتی زەیتوون یاخود زەیتی گوڵەبەڕۆژە بۆ ئامادەكردنی خواردن. ئەو خواردنانە هەڵبژێرە كە نات

 سەرچاوەی چەوری ناتێریان تێدایە وەك ماسی و چەرەسات.

 لە ژەمە خورادنەكاندا سەوزە و میوە و پاقلەمەنییەكان و خۆراكە بڕی پێویست لە خۆراكی ڕیشاڵی بەكار بهێنە .

بریتین لە شۆفان، مەعكەرۆنی قاوەیی، برنجی قاوەیی و نانی جۆ نەهاڕدراوەكان بەكاربهێنە. خۆراكە  نەهاڕدراوەكان

لەبری بەكارهێنانی خۆراكە هاڕڕاوەكان وەك مەعكەرۆنی سپی، برنجی سپی و نانی سپی. نیسك و نۆك دەوڵەمەندن بە 

 پڕۆتین و ڤیتامین و كانزاكان.

  .خواردنەوەی شلەمەنییەكان زۆر گرنگن بۆ تەندروستی. ئاوی پاك بخۆرەوە و هەمووكات شلەمەنییەكان بەكار بهێنە

 دووربكەوەرەوە لە خواردنی بڕێكی زۆر لە قاوە، چا، خواردنەوە غازییەكان و ووزە بەخشەكان.

 

  ،ێزی یارمەتی بەهێزبوونی بەرگری خۆراكی تەندروست و خۆپارخۆراكی تەندروست بخۆ، بە تەندروستی بمێنەرەوە

 لەش دەدات.

 وە بیرت بێت كە ماوەی نێوان خۆت و كەسێكی تر سێ هەنگاو بێت لە دەرەوەی خێزانەكەت.هەمیشە چاالكبە . 

 

تەندروستی و سەالمەتی خێزانەكت زۆر گرنگە بۆ ئێمە، هەربۆیە تكایە زۆر بە ووردی ڕەچاوی ڕێنماییەكان بكە كە 

الیەن حكومەت و ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی. ئەگەر دڵنیا نیت لە نوێترین ڕێنماییە تەندروستییەكان، باڵوكراوەتەوە لە 

 تكایە سەردانی بەڕێوەبەرایەتی كەمپەكەت بكە یاخود سەردانی نزیكترین بنكەی تەندروستی بكە لە ناو یان دەرەوەی كەمپەكەت.

 

 !سەالمەتسوپاس بۆ یارمەتیدانت لە مانەوەی خیزانەكەت و كۆمەڵگا بەشێوەیەكی 
 

 

 پرسیار،  سەرنج و زانیاری زیاتر

 
  بۆ زانیاری زیاتر یاخود هەر سەرنج و تێبینییەك، تكایە پەیوەندی بە سەنتەری پەیوەندییەكانی عێراق  –ئاوارەكان

 .80069999بكە بە ژمارەی بێ بەرامبەری 

  تكایە پەیوەندی بكە بە سەنتەری پەیوەندییەكانی عێراق بۆ زانیاری زیاتر یاخود هەر سەرنج و تێبینییەك،  -پەنابەران

كە بێبەرامبەرە بۆ بەشداربووانی كۆڕەك. یاخود پەیوەندی بكە بە ژمارەكانی  80010999بە ژمارە تەلەفۆنی 

 ەیە بۆ پەیوەندیكردن.( كە پێویستی بە بااڵنس ه07517407005 / 07510200149)

 سەرجەم پەیوەندییەكان نهێنین. دەتوانیت سەردانی مێزی هاوكاری بكەیت لە كەمپەكاندا لە بۆ سەرجەم هاواڵتیان :

 رۆژانی سەرەتای دابەشكردنەكاندا )دابەشكردنی كاش(.

 وە بۆ عێراق  122 : لە هەرێمی كوردستان تكایە پەیوەندی بكە بە ژمارەبۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر تەندروستی

 .123پەیوەندی بكە بە ژمارە 
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 هۆشیاری و ڕێنماییەكان بۆ ئاسایشی خۆراك/پاككەرەوەكان

2020نیسان   

 

 زانیارییە گشتییەكان بۆ سەرجەم وەبەرهێنەرانی خۆراك، گوێزەرەوەكان و فرۆشیاران
 

و فرۆشیارانی خۆراك، بەتایبەتی ئەو كەسانەی كە خزمەت پێشكەش بە تاكە  : سەرجەم وەبەرهێنەران، گوێزەرەوانكێ

 نەدارەكان دەكەن وەك )ئاوارەكان، پەنابەران، گەڕاوەكان و خەڵكی خانەخوێ(.

 

: وەزارەتی تەندروستی چەندین تووشبووی بە ڤایرۆسی كۆڕۆنا ڕاگەیاند و حكومەتی عێراقیش بڕیاریدا بە بۆچی

نەوەكان. ڤایرۆسی كۆرۆنا ئەو نەخۆشییەیە كە دەكرێت وات لێ بكان بە شێوەیەكی خراپ نەخۆش سنوورداركردنی كۆبوو

 بكەویت بەاڵم چەند ڕێگەیەكی ئاسان هەیە كە دەتوانیت پەیڕەوی بكەیت و خۆت و خێزانەكەت و كڕیاران بپارێزیت.

 

 بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆسەكە:چی: 

 

  و پاش دەستدان لە بەرهەمە گیانەوەرییەكان و ماددە خۆراكییەكانی تر.دەستەكانت بە ئاو و سابوون بشۆ لە پێش 

  ئامێر، ئۆتۆمۆبێل و گەنجینەی هەڵگرتنی ماددەكانت پاكژ بكەرەوە لەپێش دوورینەوە، هەڵگرتن و گواستنەوەی

 خۆراكەكاندا.

 بەهۆی نەخۆشییەوە مردوون  بە ووریاییەوە دەست بدە لە گۆشتی كاڵ. گیانلەبەری نەخۆش یاخود ئەو گیانلەبەرانەی كە

 نابێت بەكاربێن بۆ خواردن.

 .ماسكی دەمووچاو بەكاربهێنە ئەگەر هەست دەكەیت نەخۆشیت یاخود چاودێری كەسێك دەكەیت كە نەخۆشە 

 .بەرهەمە گیانلەبەرییەكان و خۆراكی دیكە لە پلەی گەرمی دروستدا هەڵبگرە 

  دووری نێوان خۆت و جوتیارەكانی دیكە دوو مەتر بێت.كاربكە لە كێڵگەكەتدا، بەاڵم با جوتیارەكان: بۆ 

  :دەستەكانت بشۆ، ڕووپۆشەكان و ئامێرەكان  –بیر لە كڕیارەكانت و خێزانەكانیان بكەرەوە بۆ گوێزەرەوەكان و فرۆشیاران

خەڵكەوە ، كیسەی خواردنەكان لە شوێنی پاكدا هەڵبگرە، ڕێگربە لە لەدەستدان لە بەرهەمەكان لەالیەن پاكژ بكەرەوە

 بەتایبەتی میوە و سەوزە. وە پاكژكەرەوەكان بەكار بهێنە.

  :هانی كڕیاران بدە كە دوور بن لەیەكەوە لە كاتی بازاڕكردن و پارەدان، كە ئەمەش یان لەڕێگەی بۆ فرۆشیاران

دن لە دووری كەمكردنەوەی ژمارەی خەڵكەكان لە ماركێتەكەدا یاخود كێشانی هێڵ لەسەر زەوی بەمەبەستی پارێزگاری كر

 گونجاو لە نێوان كەسەكاندا. ئەمەی خوارەوەش نموونەیەكە كە چۆن دەتوانیت جێبەجێی بكەیت:
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تەندروستی و سەالمەتی خێزانەكت و كۆمەڵگا زۆر گرنگە بۆ ئێمە، هەربۆیە تكایە زۆر بە ووردی ڕەچاوی ڕێنماییەكان بكە 

تەندروستی جیهانی. ئەگەر دڵنیا نیت لە نوێترین ڕێنماییە تەندروستییەكان، كە باڵوكراوەتەوە لە الیەن حكومەت و ڕێكخراوی 

 تكایە سەردانی نزیكترین بنكەی تەندروستی بكە.

 

 

 پرسیار،  سەرنج و زانیاری زیاتر

 

 وە بۆ عێراق  122: لە هەرێمی كوردستان تكایە پەیوەندی بكە بە ژمارە بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر تەندروستی

 .123بكە بە ژمارە  پەیوەندی

 

 

 !سوپاس بۆ یارمەتیدانت لە مانەوەی خیزانەكەت و كۆمەڵگا بەشێوەیەكی سەالمەت


