خؤ ئامادةكردن بؤ ساىل نويَى خويندن 6117-6112
 .1ثاكردنةوةى هؤلةكانى خويَندن و تاقيطةكان,دابني كردنى ميَزى مامؤستا,ثةردة,سةلةى خؤلَى ثيَويست
لةطةل كيسى خؤلدا,كورسيةكانى قووتابي/خويندكارةكان هةمووى ضاك بكريَتةوة ئةطةر شكاو ى تيَدا بيَت.
 .6دلَنيابوون لة ئيش كردنى ,split, data showو سةعاتى ديوار.
 .3ثاكردنةوةى تاقيطةو وةرشةكان و دابني كردنى ئاميَرو وايةرة كارةباييةكان كة ثةيوةندى هةبيَت بة
سةالمةتيةوة وة ضاككردنى ثالك و سويضة شكاوةكان.
 .4نوسينى ذمارةى هؤلةكان – ناوى تاقيطةكان لةسةر دةرطاى ئةو شويَنانة.
 .5ثاك و خاويَنى ئاودةست و شويَنى نويَذكردن,دابني كردنى صابون لةسةر هةموو دةست شؤرةكان,وة دانانى
سةلةى خؤلَ بة كيسةوة لة ناو هةريةك لة تواليتةكان تا كيَشةى طرتنى ئةو شويَنانة كةم ببيَتةوة,وة دانانى
خشتةكيَكى رِؤذانة بؤ باجيةكان بة هةستان بة ثاكردنةوةى ئةو شويَنانة.
 .2ثاك و خاويَنى باخضةو دةرةوةى كؤليَذو دةستةكان,البردنى هةرضى كؤسث كة ببيَتة هؤى كةوتن لةو شويَنانةدا
وةكو (سؤندةى ئاو,وايةرى كارةبا.....هتد).
 .7زؤر ثيَويستة هةريةك لة ليَذنةكانى تةندروستى و سةالمةتى هةسنت بة ثشكنينى ضيَشتخانةكانى ناو زانكؤ بؤ
دابني كردنى شويَنيَكى ثاك و خاويَن وة خواردنيَكى بىَ زةرةر بؤ تةندروستى قوتابيان و مامؤستايان و
فةرمانبةران.
 .8ئةندامانى ليَذنةى تةندروستى وسةالمةتى هةسنت بة سةردانى كردنى هةموو ذووروو ئؤفيسةكانى كؤليَذ وة بة
فةرمانبةران رِابطةيةنن كة هةر يةك لة وان بةرثرسن لة ثاك و خاويَنى و سةالمةتى ذوورةكانيان.
 .9ثشكنينى ضاخيانةكان وة فيَركردنى ئةو باجى و ئيشكةرانة كة لة ضاخيانة ئيش دةكةن كة ثاك و خاويَن بن
و كةرستةى ضاليَنان بة ثاكى رِابطرن وة ثيالةى ضا بشؤردريَت بة زاهى لة دواى ضا خواردنةوة.
 .11هةستان بة كردنةوةى ضةند خوليَك بة ثيَى توانا بؤ مامؤستاو فةرمانبةران وةكو خوىل (ئاطركوذاندنةوة,
فرياطوزارى سةرةتايى,خوىل سةالمةتى بة كارهيَنانى تاقيطةكان).
.11زؤر بة ثيَويستة لة يةكةم هةفتةدا ئةطةر بؤ ماوةى ( 15خولةكيش) بيَت كورتةيةك دةربارةى كارةكامنان
رِابطةيةنريَت بة طشت قووتابي/خويندكارةكان تا سوودى ئةم سيستةمة بزانن وة ئةوانيش دةبيَت بةشداربن لة
ضةسثاندنى سيستةمى تةندروستى سةالمةتى لة زانكؤ.
.16جةختكردنةوة لة هةلواسينى ذمارة تةلةفؤنةكانى بارى لة ناكاو وةكو (ئاطركوذانةوة,نةخؤشخانةى
فرياكةوتن.ثؤليسى فرياكةوتن ).
.13جةختكردنةوة لة صندوقى فرياطوزارى سةرةتايى كة ئاية ثيَداويستى سةرةتايى تيَداية.
 .14ثاككردنةوةى هةموو تانكى ئاوى ناو زانكؤ و دةستةكان كة سةر بة وةزارةتى خويَندنى باالَو تويَذينةوةى
زانستني.
.15ثاك كردنةوةى فلتةرى  splitبالةخانةكان.
.12دابني كردنى بتلى ئاطر كوذينةوة بؤ ثاراستنى سةالمةتى طشت قوتابى /خويندكار وفةرمانبةران.
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.17جةخت كردنةوة لةسةر هةموو بواريَك كة ثةيوةندى هةبيَت بةسةالمةتى كارةباوة (.)Electrical safety
.18ريَكخستنى جةدوةليكى هةفتانة بؤ ثيَشكةش كردنى ئامؤذطارى لةسةر (تةندروستى و سةالمةتى ) بؤ هةموو
قوتابى /خويندكارةكان لةاليةن يةكيك لة ليَذنةكانةوة تا قوتابيش بزانن ئةم كارانة بؤسودى هةمووانة وة
ثيَويستة ئةوانيش لةو ثرؤسةيةدا بةشداربن .
.19بةكارهيَناني فؤرمةكاني تةندروسيت و سةالمةتي بؤ بةدواداجون لةبواري سةالمةتي بالَةخانةكان وة بؤ
ئاسان كردني كارةكاني ليَذنةكان كة لة وةزارةتةوة سةردانتان دةكةن.
.61ثيداضوونةوة بةليذنةى سةرةكى و الوةكيةكانى تةندروستى و سةالمةتى لةسةرجةم كؤليذةكان وة دةست
نيشان كردنى كةسانى كة بروايان بةبريؤكةى تةندروستى و سةالمةتى هةية.

بةريوةبةرايةتى تةندروستى و سةالمةتى
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