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Serederîkirin di gel nîşanên nexweşiyan û zekemê li cem zarokan li Serederîkirin di gel nîşanên nexweşiyan û zekemê li cem zarokan li 
baxçeyên zarokan û li saziyên çavdêriya zarokanbaxçeyên zarokan û li saziyên çavdêriya zarokan

Zarokê/a we pêdivî bi  Zarokê/a we pêdivî bi  
bijîşkekî/ê heye?bijîşkekî/ê heye?
Eger pêdivî hebe, hêviye bi rêya telefonê peywendiyê 
bi bijîşkê/a xwe ya malê an jî yê/a zarokan bikin. 

Zarokê/a te carek din tendurust e  Zarokê/a te carek din tendurust e  
(bê ta û serxwe ye)(bê ta û serxwe ye)
Ji bo dê û bavan, zarokê/a me carek din li ser xwe ye, yanî ew 
dikare sibe dîsa here baxçê zarokan. 

Zarokê/a we wê li malê bimîneZarokê/a we wê li malê bimîne Encama pişkinînê ... yeEncama pişkinînê ... ye

Bijîşk dê di derbarê encamdana Bijîşk dê di derbarê encamdana 
pişkinîna Vîrûsa Koronayê de biryarê pişkinîna Vîrûsa Koronayê de biryarê 
bidebide
Hêviye haya we ji wê yekê hebe, ku zarokê/a we di mawê di 
navbera encamdana pişkinînê û derketina encama pişkinînê de 
çênabe seredana saziyê bike, anku here baxçê zarokan. 

Ji bo pêrabûnên din û carek din wergirtin Ji bo pêrabûnên din û carek din wergirtin 
li saziya çavdêrîkirinê, dê rêveberiya li saziya çavdêrîkirinê, dê rêveberiya 
tendurustiya berpirsiyar biryarê bide.tendurustiya berpirsiyar biryarê bide.     

Zarok dikare careke din here saziya xwe.  Zarok dikare careke din here saziya xwe.  
Pêdivî bi raporteke bijîkî nake. Pêdivî bi raporteke bijîkî nake. 

Das Fließschema wurde auf der Grundlage eines Fließschemas des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg erstellt.
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Ta zêdey 38,5°CTa zêdey 38,5°C
Hêviye haya we ji durust 
pîvanê pila germê hebe  
(dê û bav).

Ew nîşanên, ku nîşanên 
nexweşiyên veguhêz/vegir nexweşiyên veguhêz/vegir 
û ew ên dibin egerê  û ew ên dibin egerê  
veguhastinêveguhastinê xuya dikin. 

Ji bo zekemêzekemê bê nîşanên 
nexweşiyên din, bo mawê 
24 demjimêran li malê di bin 
çavdêriyê de bihêlin. Eger çi 
nîşanên din der neketin êdî 
ew zarok dikare li saziyê were 
çavdêrî kirin.

zarokên nexweşiyên domdirêj 
li ba wan hene (wek: bêhnten-
gî/rebû, alerjî, persîv, îltîhaba 
demarên çermî) wê bên çav-
dêrîkirin, eger tu nîşanên din 
ên nû nebin.

Şîret ji bo dê û bavan û cihên perwerdeyî  

Kengî gereke zarokê/a we li malê bimîne?  Kengî gereke zarokê/a we li malê bimîne?  

38
,5

°C

Hêviye bi taybet  
haya we ji nîşanên 
Kovîd 19 hebe..


