Självtest covid-19 kurmanji

Li Dalarna xwe nimûnekirina Covid-19
Dema nîṣanên nexweṣîyê bi ter hebin, ji bo nimûnekirinê wext veqetîn. Tu dikari her demek nexweṣiyê nimûnekê deyni. Divê tenê ew kesên ku nîṣanên nexweṣîyê bi wana re hebin nimûnêyên xwe deynin.
Danîna nimûneyan belaṣe
Awayên pêkanîna nimûne stendinê li gor salên kesan têyî guhertin.
Di rûpela herema dalarna de agahiyên hîn zêde bixwîn: www.1177.se

Bi alîkariya telefona xwe ya mobîl koda QR scanna bik ji bo malperê
Kesên sal mezin û ciwan ji salên 13 ve
Ji bo xwe nimûnekirinê divê tu wext ji bo covid-19 (PCR-test) li Dalarna veqetîne, ger yên
jêrîn ji bo te hebin
·
·
·
·

Dema ku nîṣanên covid-19 bi ter hebin
Ger ev nîṣanan bi tere kêmanî 24 saetan hebin
Ger têkiliya te bi malê re hebi, û ji ter gotibin divê tu nimûneyên xwe deyni
Ger kesên ṣopandina ji hevgirtinê ji tere gotibi divê tu nimûneyên xwe deyni
Tu bi darikê nimûneyî ji hundirê pozê xwe û qirika xwe dikari bigri. Dayik û bav / welîyên
zarokên temenê wan di binya 16 an re bin divê ew nimûneyên zarokên xwe bigrin.
Têkeve 1177 rêberê lênihêrînê bi xizmeta-e û alîkariya Mobilt BankID, BankID, Freja e-id
plus yanjî e-legitimation ek din. Tu cîhê nimûnê û wext bi xwe tesbît diki.
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Zarokên salên wana navbera 10 û heta 12 an
Pêṣniyarî ji bo dayik, bav û welîyan ji bo nimûne girtinê ger:
·
·
·
·

Nîṣanên nexweṣîya covid-19 bi zaroka were hebe
Ev nîṣanan kêmasî 24 saetan berdewam kiribin
Ger têkilîyên zarokê bi malbatêre bûbin, û mirov jire gotibi tu hewceyî nimûneya xwe
deyne
Yên ṣop domdarî nexweṣîyê ger ji zarokê re gotibi nimûna xwe deyn
Dayik û bav / Welîyê zarokan divê bi zaroka xwe re ji bo girtina nimûneyan alîkar bin.
Dayik û bav, yanjî welîyên zarokan hinik din gerek têkevin pela 1177 ya rêberê lênihêrînê bi
xizmeta-e nimûneyan bi riya wekîl ve daxwaz bikin, û pêkanîna nimûneyan bikin.
Zarokên ji sinifê pêṣdibistanê û heta 9 salîyan
Dayik û bav yanjî welîyên din divê ji bo girtina nimûneyan ya zaroka xwe wext veqetînin, û
evêna jî divê li cîhê navenda lênerîna tenduristiyê veqetînin
Dayik û bav yanjî welîyên din, divê telefonê ji bo girtina nimûneyan ji cîhê navenda lênerîna
tenduristiyê re vekin û wextekî ji bo zaroka xwe veqetînin.
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