#MaskeZeigen

L Rêbernameyên ji bo karanîne
Ji bo malê Masûlkeyên dev û poz
ên biker
Ez çi me?
Ez maskek dirûvë çêkirî ye, ezpînanek din im, parastina din digririn (destën xwe bişon, şehin bibin û etiketa sneeze, dûrahiya xwe bigirin, li malê bimînin).

Whyima hûn ji min re hewce ne?
Bi ya min hûn riska enfeksiyona droplet ji bo mirovën din re bi saya këşa we, kişandin an Gelek diaxivin mirov berë bi nezane vegirtî ne, lë (ti) îşaretën man tune ne heke hûn ji gel û têkiliyek bi kesën ji komën xeternak re bişopînin. Ji ber vê yekê
hûn mirovên din diparëzin û heke hûn maskeyek ji çëdikin, ew ji di berevajinë de wa disparêzin.

Hûn çawa min bikar tînin?
•
•
•
•
•
•
•
•

Berî karanîa pëşi maskë bişîlin (kêmî 60 “C“) an mikelînin (5 hûrdeman di avahiya girtî de).
Ji xwe destën li pëş û li pëş û pişti rakirina maskë paqij bikin.
Li ser tifika nazikë (heke hebe) bixwazin. Auçek li dev û devë xwe bixin. Li ser serê jorin ribbonek girêdin ü bi ziravi ve
girë bidin (bi rengë maskeyë ve girêdayi ye).
Mask divë li gorî rüyê nëzik be, lë ne tixübdar be.
Nexşe ye ku şuştina bi maskek piçekî ji solê bëyî kurtbûna tavë zehf e lê di nav de nabe. Heke di guman de ye, maskek hişk bikar bînin an şîreta bijişki bigerin.
Tenê Rhyme slimming banc ew / rubar qet rühë nîsk û devë wî nagire.
Madë di paqijë de li konteynerë girtî bimînin.
Lënërîn Pişti karanîna yekcar (bi këmîmanî carekê di rojë de) bi këmî ve 60 “C an li a Pütë girtî 5 hûrdeman bikelînin.

Hûn dixwazin maskek jî bixwe?
Li ser malpera me MaskeZeigen.de hûn ê sëlën xëzkirin ü kirrübirrë ji bo xaniyën ku me ceribadine ninînin Masülën devë,
agahdariya berfireh li ser karanîna rast û paşîniyën zanisti. Mask Hûn dikarin ji bo karanîna van rêwerzan ji dakêşin ü belovaka me ji nëz ve ji bo masülkan çëbikin Malbata we, heval û mirovën din ën dora we!

#MaskeZeigen

Ez te diparêzim - tu min diparêzî?

Kî li pişt projeyê ye?
Tîme MaskeZeigen.de beşdarî  #WirVsVirus-Hackathon (wirvirushackathon.org) yê hikûmeta federal bû Di Adar 2020 de
hate damezrandin. Em bi dilxwazî û bê berdêl kar dikin da ku bêhtir kes di jiyana rojane de masel çêdikin û dikare van
masûman bixwe çêbike û li ser wan re derbas bike heya ku di peydakirina pizîşki de tengahiyek heye masûlkên paratinê
yên pejirandi. Bi vî rengî maskeyên profesyonel dikare ji bo kesên zêde pêdiviya wan bi wan re ne vaqetandî bî Karmendên
nexweşxaneyê.
Destûrnameya / Creative Commons lîsansê: Tîmê MaskZeigen.de berpirsiyariyek ji bo parastina maskên bixwe çêkirî wekî amûrek bijîjkî nehatiye peljirandin an bandora wê
ya parastinê wekhevî maskeyek kirdarî ya pîşeyî (parastina devî û nîskê ya bijîjkî) an jî maskek tîrêjê ya FFP heye. Bikaranîna maskên çêkirî bi xetera we do ye. Me ev belavok
do bin lîsansek Creative Commons de (creatcommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) çêkir. Bikaranîa ji jêla kesên din ve nayê wateya ku kîjan kalîteyê ji hêla me ve tête çêkkirin kontrol bikin. Ev belavok tenê dibe ku bi masksên ku bêyî belaş andi bihayê de têne dayîn (lêçûna materyalê ya rak + post û kiçandin, keke
pêwîst be) were vebirin.
Wekî ku 15ê Avrêlê, 2020-an e

