
 اری نائاسایی
و له( ۱۵/۳/۲۰۲۰) ۲۰۲۰ی مارسی۱۵رواری ترسیداری کرونا کوماری صربیا له بهی فایروسی مهوه به هوی بالوبوونه 

ی فایروسی کرونا وه ی پیش به بالوبوونه و کارانهته ئهستی داوهو هویه دهر بهیاندوه. ههوالته دا باری نائاسایی راگه
ندانه  و ناوهران، له گشت ئهنابه کانی پهندهپیویست و کونترولی زیاتری ناوه  گرتن له هاتووچوی زیاتر لهگریت. بو پیشده

وه که رهکان بچنه دهمپهتوانن له کهسانه دهو کهنها ئهکرین. تهکان جیگیر دهکدارهل هیزه چهگهیا لههاوکات پولیسی صرب
ی ئیمرجنسی و سانیکی که به شیوهوه بیت ، بو نموونه کهستهدهران بهنابه ریان له کومیساریای پهدهوازی( چونهت )جهموله

روژ له  ۲۸بو  ۱۴دوا دینه ناو صربیا له وبه مهی که لهسانهو کهواوی ئهخانه. تهخوش وه بو نهبی بگوازرینهخیرا ده
.کریننتاین دهرهو پاقژکراوه دا که شوینیکی خاوین  

 
وه بو گرنگه؟ئه  

وه، الو بوتهو فایروسه )کرونا( تیی دا بر بوون که ئهکانی کوماری صربیا به والتانیک دا تیپه رهنابهناخواز و پهی پهزوربه
سانیکی ش زور گرنگه کهر بویهویت؛ ههکهرنهکه دا دهسهوتوو له کهیه تا دوو حهوانهم فایروسه )کرونا( لهکوو ئیران. ئهوه 
واوی  بن و له شوینیکی به تهسانی تر نهل کهگهبی لهناخوازان( دهدوا دینه ناو خاکی کوماری صربیا )پهوبه مهله

و فایروسه ی ئهوه و کاته دا گرنگترین شت پیش گرتن له بالوبوونهنتاین بکرین. لهرهروژ که ۱۴ی راو دا بو ماوهکستریلیزه
 ش دا، هاوکاری و پاراستنی پاک و خاوینی تاکهوه نای ئهپهرانه. لهنابهکانی پهنده ناخوازانی دانیشتوی ناوه )کرونا( له نیو په

.، پیویستهس و کار و نزیکانی ئیوهم فایروسه بو کهی ئهوه به بالوبوونه گرتن سی ئیوه له پیشکه  
 

:ستورگرتنی دهرچاو نهبهرپیچی کردن و لهکانی سهئاکامه  
وه و پولیس رهدهران بچنه نابهکانی پهنده له ناوه  ر گهبیت. ئهدوا دا دهستور ئاکامیکی جیددی بو ئیوه لهرپیچی کردن له دهسه
ندی لگری فایروسی کرونا بن و له ناوهر ههگهپینیت. ئهر دا بسهسهتان بهندیخانهتوانی بهرتان بکا، دهسهست بهده
تان ندیخانهسال به۳ی وه، بو ماوه رهنتاین بچنه دهرهر له کهگهویتان نیه و ئهر لهدهخوشخانه بن، مافی چونهه نتاینی نرهکه
.پیندریتسهردا دهسهبه  

 
 
 


