
 

Hemû zarokên di koma lênêrîna rojane de dikevin îzolasyona 
herî baş û ji têkiliyê dûr dikevin. 

Zarokên ku dêûbavên 
wan ji ceribandina 
hewzê razî bûne. 

Agahdarî ji dêûbavan re ji rêveberiya navenda 
lênêrîna rojane (Zaristan) 

 
 
 
 
 
 

Testa hewzê ya PCR ya erênî 

Zarokên ku dêûbavên wan di testa hewzê de ne razî bûne. 

 

Roja piştî 
ceribandina hewzê, 
pêdivî ye ku 
nimûneya kesane 
heya demjimêr 8:45 
sibehê ji navenda 
lênihêrîna rojê re 
were şandin. 

Zarok di vê rojê  da 
nikarin li navenda 
lênêrîna rojane 
lênêrînê bikin û divê 
ji têkilîyê dûr bikevin 
heta ku encamên 
testê bi gelemperî 
sibeha roja din 
peyda bibin. 

 

Option 1: 

Divê zarok li 
navenda testê 
an jî ji doktor 
testek kesane ya 
PCR-ya belaş 
ferman bikin. 

Heya ku encam 
neyê girtin, 
zarok li navenda 
lênêrînê nayê 
xwedî kirin. 

 

Option 2: 

Zarok ji roja 
5emîn piştî 
ceribandina 
hewzê ya erênî 
ne zûtir 
ceribandinek 
bilez a pejirandî 
(navenda testê) 
dike. 

 

Option 3:  

Zarokên bê 
semptom ji 
roja 11-an piştî 
ceribandina 
hewzê ya erênî 
bêyî encamek 
testê dîsa 
dikarin li 
navenda 
lênihêrîna 
rojane werin 
şopandin. 

Ger radestkirina testa 
kesane ji dest neket 
(dereng, nexweşî, 
betlane), di roja 
ceribandina hewzê ya 
birêkûpêk de 
nimûneyek kesane jî 
dikare were şandin 
navenda lênihêrînê. 

Heta ku encama testê 
peyda nebe, zarok 
nikare li navenda 
lênêrînê bê xwedîkirin û 
divê ji têkilîyê dûr 
bikevin 

an jî prosedûra 
"Zarokên ku dêûbavên 
wan razî nebin 
ceribandina hewzê" 
meyzekin. 

Ger test neyînî 
ye: 

Piştî ku 
netîceya testa 
neyînî hat 
ragihandin 
zarok dikare 
dîsa li navenda 
lênêrîna rojane 
were lênihêrîn. 

Ger test erênî be: zarok  xwedide û diçe 
karantînayê. 

 

Ger test 
neyînî ye: 

Zarok ji 
roja 6-an 
pê ve 
dikare dîsa 
li navenda 
lênêrîna 
rojane 
were mêze 
kirin. 

Heya ku zarok bê semptom be, karantîn piştî 
10 rojan bixwe bi dawî dibe. No test pêwîst e. 
Zarok ji roja 11-an pê ve dikare dîsa li 
navenda lênêrîna rojane were mêze kirin. 

Ger zarok herî kêm 48 saetan bê semtom  
be, dikare di roja 7emîn a karantînayê de 
testek bilez (navenda testê) bike û heger 
encama testê neyînî were pêşkêş kirin, ew 
dikare dîsa di roja 8 min da li navenda 
lênihêrînê bê lênerîn. 


