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Têderxistina Tûşbşbûna Koronyê

Kî?

Ger nîşaneyên we hebin, ger têkiliya we bi 
kesek ku testa wî pozîtîf derketiye re hebe

an ger bijîjk ferman daye we.

Heke nîşaneyên we tunene û tu 
têkiliya we bi kesekî ku testa wî 

pozîtîf derketiye re nebûye.

?

Çi û 
li ku?
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Watedar:

Testa PCR an 
testa bilez

Li navendên testê, 
dermanxaneyan, 

ofîsa doktoran an jî
nexweşxaneyan

Nirx?
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4

Encam
niha çi?

CHF

Erênî

Neyînî 2
Erênî

Ma mesrefek wê heye
NA, hikûmeta federal 

lêçûnê dide

2 Tu hîn jî dikarî prensîpên bingehîn ên ku li ser vê rûpelê hene bişopînî, Coronavirus: Protect yourself and others (Koronavîrûs: Xwe û yên din biparêze).

1 Ji bo testên antîgenê yên bilez, erêbûna bi testa PCR ne pêdivî ye lê gengaz e.  

Erênî

Erêbûna bi testa
bilez an testa PCR 

ya yekane1

(belaş)

3 Tu dikarî li ser heman rûpelê bibînî ka kîjan kes bi taybetî di xeterê de ye, Coronavirus: Protect yourself and others di bin beşa What can you do if you 
are at especially high risk or want to take extra precautions? (Heke tu bi taybetî di xeterek mezin de bî an jî bixwazî tedbîrên zêde bigirî tu dikarî çi 
bikî?)

Hate nûvekirin di 01.04.2022

Neyînî 2

Neyînî 2

Ger tu bixwazî:
Testa PCR an 

testa bilez
Li navendên testê, 
dermanxaneyan, 

ofîsa doktoran an jî
nexweşxaneyan

Kesên ku bi 
taybetî lawaz in3

Ne kesên ku bi 
taybetî lawaz in3

Belaş
Ji hêla hikûmeta federal ve tê dayîn

Belaş
Ji hêla hikûmeta federal ve tê dayîn

Prensîpên bingehîn 
bişopîne 2

Prensîpên bingehîn 
bişopîne 2

Prensîpên bingehîn 
bişopîne 2

Testên takekesî

Li navendên testê, dermanxane, nivîsgehên bijîjkî an nexweşxaneyan

Testa PCR ya kesane

Ji bo agahiya bêtir li 
ser vaksînlêdanê, 
koda QR-ê skan bike:

Ji bo agahiya bêtir li 
ser testê, koda QR-ê 
skan bike:

Testa Komiya PCR an testa bilez

Erênî

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html

