
COVID-19 д1асаяжарна дуьхьало 
яран бакъонаш Крунубергехь 
ч1аг1ъяр 
Крунурберган гонехь COVID-19 жигараяларан терахь лакхадолуш ду. Швецин 
юкъараллин могашалла 1алашъяран  агенство Крунуберган регионан ундаржаран таллам 
латторан говзанчашца цхьаьна сацам бина Крунубергехь бехаш болчарна а, цига 
бог1учарна а бакъонаш ч1аг1ъян. Хьехарш хьакхалуш ду Крунубергехь 1аш болчу а, цига 
бог1учу а нахах. 

Крунубергехь юкъара бакъонаш ч1аг1ъяр  
Вайх х1орамма а вайна т1елаца деза ун даражар сацоран жоьпалла, Крунубергехь лелаш 
йолу юкъара бакъонаш ларъярца: 

Дукха нах шгулбала тарлуш йолу чоьнех къахка, масала, туьканаш, махбаран 
центраш, музейш, библиотекаш, юкъараллин баняш, спортзалаш.  

• Цаторийла йолуш х1ума хилча, туькана даха шун иштта а йиш хир ю – масала, 
аптеке я супермаркете. Нагахь санна, хьан туьканашка волавала дезахь, 
туьканашкахь дукха нах боцу хан а ларъяй г1о, кхеаьрца юкъ а ларъе.  

• Цхьанаметта дукха нах гуллуш йолчу чоьнех а, меттигех а къахка, масала, 
билиотекех, спортан г1ишлойх, тренажерни залех, юкъараллин банех. Иштта 
къахка галерейх, библиотекех, иштта кхечу а юкъараллин меттигех.  

Тренировкийн а, спортан занятийн а кхин кепаш лаха хьажа. И хьакхалуш дац лоьраллин 
дарбанна оьшу занятех. 

Иштта къахка гуламашкахь, концерташкахь, шоухь, спортан тренировкахь, 
матчашкахь, къовсадаларашкахь дакъа лаарх.  

• Къахка хьажа цхьанаметта дуккха а нах гуллучу чоьнашкахь а, урамашкахь а 
д1ахьочу цхьанакхетарех. Ишттачу хьолехь ун д1асадаржаран кхерам боккха бу, 
ткъа иштта кхерам бу цу цхьанакхетаршка д1асавоьдуш, новкъахь ун лаца а.  

•  
• 15 шарал хьалабевллачу нахана хьехар до спортан муьлххачу кепехь а тренировкаш 

цаяр. Иза хьакхалуш дац лаккхару т1ег1анан спортсменех а, спортан дешаран 
хьукматийн студентех а. Бераш а, кхиазхой а дешаран юьхьанцарчу классашкахь 
йиш йолуш бу шаьш къастийнчу спортан кепехь тренировкаш ян. 

• Массарна а, хенах доьзна доцуш, хьехар до спортан къовсадаларшкахь а, 
кубкашкахь а дакъа ца лацар, цигахь гуллуш дукха адамаш делахь а, цхьанхьа 
некъаца ваха дезаш нислахь а. И хьакхалуш дац лаккхарчу т1ег1анан спортсменех. 



Крунуберган гонан администрацин кхеташоно бакъонаш ч1аг1ъян сацам барца доьзна, 
юкъара гуламаш а, дукха нах болу цхьаьнакхетарш а 50 стаг бен ца гуллуш вовшахтоха 
сацийна.  

Шайца чохь 1а берш а, уллера гергара нах а боцучаьрца, кхечу нахах д1а 
ца хьакхадала хьовса. 

• Физически контакт – уьш хьуна дуьхьалкхета адамаш  ду, 1–1,5 метар уллехь долу 
адамаш а ду, цаьрца цхьанакхетар (контакт) 15 минотал совдолуш делахь. 

• Ца хилча ца йолуш йолу контакташ, масала, лоьрана т1евахар я лоьрийн талламах 
чекхвалар цу бакъонаш юкъа дог1уш дац. 

• Нахаца юкъ а  ларъеш кхочушдан дезаш доцучу муьлххачу а г1уллакхах къахка. 
Масала, цу юкъа дог1у ц1ахь долу цхьанакхетарш, иштта белхан хан чекхъялча 
вовшахкхетар, даздарш, ловзарш, суьйренаш, х1ума яар, ткъа иштта могашалла 
тояран а, косметически а процедураш а, лоьраллин дарбанашна оьшуш и дацахь.  

•  

Крунубергерчу ерриге а предприятийн долахошна хьехар до шайн 
белхахошка юкъара бакъонаш ларъяйта хьелаш кхоллар. 

• И лардан тарло цхьанаметта дукха нах чу ца бохкуьйтуш а, белхан сахьташ хуьйцуш 
а, онлайнехь болх бан а хьелаш кхоллар.  

•  

Крунубергерчу берриге куьйгалхошна хьехар до шайн белхахошка юкъара 
бакъонаш ларъяйта хьелаш кхоллар. 

• И лардан тарло белхахошка ц1ахь болх бойтуш, ц1ахь болх бан т1еоьшш долу 
хьелаш нисдар, белхан г1уллакхашна д1асадахар т1аьхьаттар, конференцеш а, 
кхидолу цхьанакхетарш а д1ататтар а нисдарца.  

УН даржар жимдар а, СOVID-19 кхетарх ларвалар 
а муха нисдан тарло 

• Нагахь санна цамагаран билгалонаш шайца елахь, ц1ахь 1е, уьш яйн кепехь 
беняцахь а. И билгалонаш 24 сахьтал сов яхлахь, коронавирусна тест е.  

• Сих-сиха а, лерина а сабанца а, хица а куьйгаш дила. Аша пайда эца тарло 
куьйгашна дезинфекци ечу г1ирсах, нагахь санна саба а, хи а доцуш нислахь.  

• Юьхьах а, б1аьргех а куьг ца хьакха хьажа.  
• Баккхий нах а, цамагар яларан лакхара кхерам болу нах а ларбе.  
• Хьехамаш а ларбеш, вовшашна юкъахь херо ларъе.  
•  
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