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Sexbêriya Zarokan li aliyê Dêubavan, ew Zarokên
ku Mafê hindê tuneye li saziyê Rojaneya Zarokande
bihêne sexbêry kirin
Agahdariya girîng
Ji boî Sexbêriya Zarokan li grupên mezin / Li Ggrupên karmensdiyê, li
cihên Karkirinê de.

Wezareta zarok, malbat, Xiweguncandinê, dixwaze di çend roj û hefteyên pêş de hîn
agahdariyên baştir bigehîne Dêubavan. Li gel vê Nama Arastey Dêubavan kirî de, emê berê
xiwe bitaybety bideyn wan dêubavan, yên ku Mafê hinartina zarokên xiwe tuneye ji boî
saziyên sexbêriya rojaneya zarokan.

Li pêşiyê, em spasiya we diken ji bo têgihîştina we ya balkêş, ji boî cîbicî kirna we ya biriyarê
hatîne derxistin derbarey qedexeya derkeftinê. Em dizanin, ku hûn li hembery hevrîkiyek
mezin liberxiwe diden li derbarey sexbêriya zarokên xiwe. Jiberku sexbêriya zarokan ji boî
hindek dêubavan gelekî çetine. Jiboî hindekan jî gelek pirsan bixiwere diiyne. U herçend ku
me têgehiştin jî jêre hebe, Nûha kêmkirna bandor u belav bûna Vaîrosa korana li hemu
biyavên din giringtire. Lewma em derbarey vê çendê hoşdarî dideyn. Ku hûn sexbêriya
zarokên xiwe bi wesa rêkxistî biken, ku tevna peywendiyên nûh, Pela agirê belavbûna
Vairosa Korona gurrtir dike.

•

Hîvî ji we dikeyn, ku grupên sexbêriya zarukan li cihên karên xiwe rêknexen.

•

Hîvî jiwe dikeyn, ku grupên mezintir yê sexbêriya zarokan li Carçuvên Taybet
u Pieîvat rêknexen.

Ev Rêçkên sexbêriyê bendorek nerînî hebît li ser tedbiyrên parastin ji Înfêksyonan
„Qedexeya çûna nava Saziyên sexberiya rojaneya zarokan“.
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Hîvî dikeyn ku wê çaxê rêkê biden sexbêriya zarokên we li cihênkar, eger hîç cûre
tevnên peywendiyê nûh çêne bin.

Hîvî dikeyn sexbêriyê bi hastek pîr berpirsiyarî rêkbixen u bi liberçavgirtina pêşniyarên
Înstîtuta – Robert – Koch. Hîvîdikeyn ku rêkê neden ku bapîrudapîran sexbêriya zarokên
we biken.

Wezîrê zarok û Lawan, Dr. Joachim Stamp ligel Wezîrê Aboriyê Dr. Pinkwart lihevkirin, ku
Ev çende bi şêweyek lezgîn u giring xiwedî kar u karsazan ji têkeldarî biken. Ew wê hemû
pêkulan bike ku sexbêriya zarokan li nav malê bihête dabîn kirin.

Wezareta zarok, malbat, penaber û Xiweguncandinê ya Devera Nordrhein – Wesfalen.

