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Bremen, 26.08.2021 

Stî û mîrzayên rêzdar,  

dêûbav ango lênêrên qanûnî yên hêja, 

di demeke nêz de betlaneya havînê diqede û navendên lênêrîna zarokan ên danê rojê dê dîsa 

ji bo tevahiya zarokan vebin. Bi vê yekê re em dixwazin agahî bidin we, ka senatora ji bo 

zarok û perwerdehiyê dixwaze zarokên we, bi taybet di dema pêvajoya hesas de a piştî bet-

laneyê, herî baş çawa ji enfeksiyona vîrusa koronayê ya li hêlînê biparêze. Bremen ji bo vê 

yekê tedbîreke din distîne û wisa pêşniyara Enstîtiya-Robert-Koch (RKI) bi cî tîne. 

Di hefteyên pêşîn yên piştî betlaneyê de (di navbera 02.09.2021-23.09.2021) ji bo zarokên 

hefteyê du caran Tesa-lolîpopê dê were pêşniyarkirin. Di vê pêvajiya testkirinê de zarokên we 

bi qasî 30 saniyeyan testa wekî lolîpopê („Lolli“) bimisînin. Wisa pêdivî pê tune ye, ku ji poz an 

jî qirika wan nîmûne were girtin. Tevahiya lolîpopan dê bikevin xortomekê, ku ji bo nirxandinê 

ji laboratuwarê re werin şandin. Test dê li gorî komên zarokan werin nirxandin. Ji ber vê yekê 

mirov ji yekê re dibêje testa lolîpopê ya PCRê ya girseyî. Gava hûn qebûl bikin, ev test dê ras-

terast li hêlîna zarokan werin kirin.  

Rojek paşê, beyanî hêlîna zarokan hîn dibie, ka testa zarokekî/e komê pozîtîv e. 

Mînak: 

Test roja Duşemê li hêlîna zarokan tê kirin û roja Sêşemê beyanî encama koma zarokan diyar 

dibe. 
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Lê belê gava ku encama testa komeke zarokan pozîtîv be, hingê hûn ê ji bo malê testeke din 

a bi lolîpopê bigirin. 

Encama pozîtîv a testa komeke zarokan: 

Gava encama testên lolîpopê yên PCRê yên girseyî yên koma zarokê/a we pozîtîv be, hinge 

hûn dê di derbarê vê yekê de agahî ji hêlîna zarokan bigirin. Hingê divê zarokê/a we li malê 

bimîne û dikeve karantînaya navmalî.Li mala xwe hûn careke din testa lolîpopê li ser zarokê/

a xwe bikin. Hûn tûpa lolîpopê beriya saet 10.30an bînên hêlîna zarokan. Li wê derê 

laboratu-warek dê van tûpan bigire û ji bo her zarokî ji nû ve kontrol bike. Wisa hûn dê teqez 

bizanibin, ka zarokê/a we bi vîrusa koronayê ketiye yan jî „tenê“kesekî/ê nêzîk ê/a 

pêwendîdar e.  

Di vê nivîsê de her wisa tabloyek heye, ku tê de pêvajo bi zelalî diyarkirî ye. 

Wekî din derfet heye, ku hûn ji navenda hêlînê testên xweser ên ji bo testkirina zarokê/a xwe 

bigirin. Testkirina zarokê/a we hêj jî bi dilxwazî ye. 

Li gel silavên germ 
Peywirdar 

Thomas Jablonski 

Rêvebirê Beşa Perwerdehiya Zarokên Biçûk, Piştgiriya Zarokan û Pêşvebirina Xebatkarên 
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Tabloya li ser pêvajoyê 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Kurdische (Kurmanji)] 

Daxuyaniya qebûlkirinê ya ji bo çûna 
zarokê/a we ya hêlînê  

Pêkanîna testa bi lolîpopê ya hefteyû du 
caran li hêlînê 

Encama testê negatîv= 

astengî tune ye 
Encama testa koma zarokan pozîtîv e 

Divê zarokê/a we li malê bimîne. 

Li malê careke din testa zarokê xwe 
çêkin &  

"lolîpopê" beriya saet 9:30an bînin 
hêlînê. 


