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Guhertina versiyona roja 13.10.2020: Înfografiya "Hilkolandina giştî ya Enistîtûya Robert 
Kochê (RKI) têkildarî kiryarên pêşîlêgirtinê û kiryarên têkoşînan dijî pandemiyê di pandemiya 
cîhanî ya KOVÎD-19ê" (Pêveka 2) hat kemilandin. 

Destpêk 

Pandemiya cîhanî ya SARS-CoV2 civaka me rastî pirsgirêkine mezin tîne. Armanca mehên tê 
pêşîlêgirtin ji babetên tûşbûnê û di eynî demê da berdewamiya hemî warên jiyana gelemperî 
û aborî di asta herî jorîn da tevî hebûna dewama metirsiyê ye. Liv û tevgerên her yek ji 
mirovan girîng e: Berçavgirtina beraqil a rêzikên navbirdanînê û paqijiyê ne tenê jibo 
paarstina xwe û kesên din li hemberî SARS-CoV-2 alîkariyê dike, belkî renge ji billî vê yekê, 
nexweşiyên din ên vegir jî kontrol bike. Bi pêkvedanînek ji kiryarên piştgirîkirî bi awayê 
hevpar – li gorî rewşa têkildar – renge tûşbûn bi awayekî were kontrolkirin ku pêşî li derd û 
rencên mirovî û babetên mirinê bêyî pêkanîna rawestanê di pêvajoya jiyana civakî û aborî 
were girtin. Ev kiryar bi awayekî berdewam tên hilkolandin û sazgarkirin. 

Ev belgeya stratejîk ji tecrune û ezmûnên berê di warê pandemiya cîhanî ya SARS-CoV2, hin 
yekemayetiyan jibo kontrola pandemiyê di mehên tê da digire ber xwe. Armanca vê 
belgenameyê raberkirina aso û dîmenekê jibo guhertin û sînordarkirina vê pandemiya cîhanî 
li Almanyayê ye (Pêveka1: KOVÎD-19: Pandemiya li Almanyayê di mehên tê da (PDF, 38 kb, 
fdayl bi tamî li ber dest nîne)). 

KOVÎD-19: Pandemiya li Almanyayê di mehên tê da 
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Pêveka 1: KOVÎD-19: Pandemiya li Almanyayê di mehên tê da 

Çavkanî: Enistîtûya Robêrt Kox (Robert Koch-Institut) 

Rewşa seretayî û rewşa îro 

Mehên destpêkê yên pandemiya cîhanî ya SARS-COV-2 li Almanyayê bi hewildanên hevpar 
ên berbiçav û sînordariyê di asta beşan da (wek mînak qedexetiyên têkiliyên kesane, 
betalkirina firoşgeh û dibistanan) hat rêvebirin. Kiryarên pêkhatî di meha Adara 2020î li 
Almanyayê bandorên aborî û civakî yên berfireh pêk anî. 

Encamên seretayî yên hema bêje serketî di kontrolkirina vê pandemiya cîhanî jibo 
Almanyayê pêka welatên ewropî nabe bibe sebeb ku em pirsgirêkên niha nebînin û 
hewcetiya bi berfirehkirina zêdetir berçav negirin. Di dewamê da dûrnimayeke giştî tê 
raberkirin ku bi çi amûran em dikarin belavbûna SARS-CoV-2 li Almanyayê kêm bikin. Ji billî 
vê yekê berpirsiyariya giştî ya civakî di têkoşîna dijî pandemiyê girîng e. Mehên bihurî bi başî 
nîşan da ku wek mînak "Nêrîna Parastinê" (Bikaranîna rûpûşa parastinê ya tam ji aliyê yek bi 
yekê kesan li malê an sitargehê) bi tenê jibo parastina bibandor a komên civakê yên li ber 
ziyanê têrê nake. Ev parastin tenê bi riya berpirsiyariya civakî ya hevpar, dikare were 
bidestxistin. Her wiha mekan û rewşên taybet nînin ku di wan da xwe bixwe zêdebûna 
metirsiya tûşbûnê heye, wek mînak navçeyeke diyarkirî an wesayiteke veguhestinê, belkî 
danûstandina navbera liv û tevgerên kesane û derdorê ye. Tûşbûna bi nexweşiyê him bi 
awayê xwecihî pêkan e, him bi riya gerran, ji wan babetên tûşbûna li derveyî welêt ku bi vê 
riyê vîrûs bo Almanyayê tê veguhestin. 

Senaryoyên guhertina Pandemiya cîhanî di mehên tê da  

Em jibo mehên tê pêvajoya pandemiyê ku renge bi taybetmendiyên jêrê be, gengaz dizanin: 



1. Babetên kesane, belavbûna sînordar ji hêla mekan û demê hevrê digel babetên 
zêde yên tûşbûna nû ku renge di her demekê da kapasîteyan bi tamî ji xwe ra terxan 
bikin û hewcetî bi şêwaza tevgeriyana xwecihî û guncan li gorî xeterê heye. 

2. Babetên belavbûnê di hin rewşên hawîrdorê da (wek mînak bi riya kombûnên 
malbatî an li navendên perwerdehiyê wek navendên lêmiqatebûna rojane, dibistan) 
her wiha bi şideteke zêdetir li payîz/Zivistanê ji ber guhertina reftarê (wek mînak 
amadebûna demdirêjtir di atmosferên sergirtî da). 

3. Babetên belavbûnê di rewşên cûrbecûr ên hawîrdorê, belavbûna navçeyî ku êdî em 
nikarin ji ber zincîreyên tûşbûnê yên cuda bizanin û li navçeyên tûşbûyî dibe sebeba 
berxwegirtina dubare ya kiryaran (berê xwe bide Pêveka 2). 

Hilkolandina giştî ya Enistîtûya RKI têkildarî kiryarên pêşîlêgirtinê û kiryarên têkoşîna dijî pandemiyê 
di pandemiya cîhanî ya KOVÎD-19ê 

 

Pêveka 2: Hilkolandina giştî ya Enistîtûya RKI têkildarî kiryarên pêşîlêgirtinê û kiryarên 
têkoşîna dijî pandemiyê di pandemiya cîhanî ya KOVÎD-19ê 

Çavkanî: Enistîtûya Robêrt Kox (Robert Koch-Institut) 

Yek an çend petrom (vaccine) renge di sala tê da (2021) li ber dest bin. Ev yek renge têkoşîna 
dijî pandemiya cîhanî û pêvajoya wê bi awayekî berbiçav baştir bike. Enistîtûya "Robert 
Koch" (RKI) tevî raberkirina yek an çend petroman vê ihtimalê berçav digire ku ev petrom di 
destpêkê da tenê dê bi miqdarên sînordar li ber dest bin, bi awayekî ku di destpêkê da divê 
hinek ji komên pirxeter bên petromekirin û di dewama pêvajoyê da kesên din. 
Heta heke petromekirin beşeke girîng a têkoşîna dijî pandemiya cîhanî be, ev kar bi tenê – 
nemaze di qonaxa seretayî ya derfeta bidestxistinê ya teqez sînordarkirî – têrê nake û divê 
hema wisa hevrê digel tevgeriyana berpirsiyarane û hin guhertinên di kombûnan, nemaze 
têkildarî berçavgirtina zêdetir a rêzikên AHA+A+L (Parastina navbirdanîna civakî – 
berçavgirtina rêzikên paqijiyê – danîna maskeyê bi awayê rojane, bikaranîna bernameya 
hişyariya Koronayê û guherîna hewa) , her wiha veguhestina çalakiyên demên betlaniyê bo 
atmosfera azad, heke pêkan be, bi awayekî ku rê li ber amadebûna li cihên sergirtî bi 
guherîna hewa ya nebaş û kombûna gelek kesan li cihekî were girtin. 

Armanc 
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Armanca sereke ev e ku belavbûn û bandorên têkidlarî tendurustiyê di pandemiya cîhanî da 
bigihêjin asta herîkêm, di halekî da ku jiyana tevahiya civakê û jiyana aborî (ji wan navendên 
fêrkirinê) li Almanyayê tûşî kêmtirîn nakokiya pêkan were. Kiryar û sînordariyên pêwîst ên 
gengaz bi metirsiya taybet tên sazgarkirin û ji hêla navçeyî û demî va tên sînordarkirin. Ev 
kiryar divê ji hêla qanûnî û rêxistinî va hevaheng bin û bi awayê pratîkî bikarin cih bên. 

Bi petromên bibandor, şêwazên dermanî û kiryarên ne-dermanî (wek mînak berçavgirtina 
rêzikên AHA+L) divê rê li ber hatina zexta gellek zêde li ser pergala Tendursutiyê (jibo baştirîn 
dermanê pêkan bona nexweşên tûşbûyî bi KOVÎD-19ê her wiha dermanê asayî yê gişt 
nexweşên din), dûhatên demdirêj ên nexweşiyê û babetên mirinê heta asta pêkan were 
girtin. 

Armancên stratejîk jibo tendurustiya gelemperî û parastin ali hemberî tûşbûna bi 
nexweşiyê ev in: 

1. Kêmkirina xetera tûşbûnê têkildarî çalakiyên jiyana karîû û civakî ya hemî komên 
civakê li Almanyayê, 

2. Pêşîlêgirtin ji belavbûna dubare ya kontrolnebûyî û bilez a Vîrûsê, 
3. Xurtkirina berdewam û pêkanîna Şebekeya Xizmetên Tendurustiya Gelemperî 

(ÖGD) û Pergala Tendurustiyê bi mebesta avakirina zêdetir a pergala berxwedêr li 
hemberî qeyranê, 

4. Berfirehkirina lêmiqatebûna giştalî ya KOVÎD-19ê di beşa serpêyî û razandinê da. 

Mijarên di yekemayetiyê da û hin amûr jibo parastina li 
hemberî tûşbûna bi nexweşiyê 1 

 
Pirraniya kesan kiryarên jibo kêmkirina xetera tûşbûnê dizanin û van kiryaran di warên 
bingehîn ên jiyanê da cih tînin: Rêzikên AHA+L (Parastina navbirdanîna civakî – berçavgirtina 
rêzikên tendurustiyê – danîna maskeyê bi awayê her rojî û guhertina hewa) divê hema wisa 
bên berçavgirtin. Pêwîst e ku carinan derbarê liv û tevgerên bi xeter agahî were raberkirin, bi 
awayekî ku her kesek bikare reftara xwe li gorî wê serrast bike. 

Kiryarên jibo herî zêde kêmkirina xetera tûşbûnê bi awayê berdewam tên nirxandin û 
babetên zanistî yên nû cih tên: Babetên zanistî têkildarî rê û pêvajoyên tûşbûnê bi mebesta 
berfirehkirina zêdetir a stratejiyên guncan jibo kêmkirina herîzêde ya xeterê di warên 
cûrbecûr ên jiyanê (Mayîn, dibistan, veguhestina gelemperî, kompanî, ofîs, xwaringeh, 
rûdanên mezin û hwd) û komên civakê tên bikaranîn. Tecrubeyên derbarê kiryaran û 
bibandorbûna wan divê di hemî astan da, bi taybet di asta parêzgehan da bên danûstandin. 

Vekirîhiştina navendên perwerdehiyê: Navendên perwerdehiyê weke dibistan û navendên 
lêmiqatebûna rojane beşa bingehîn a jiyana gelemperî ne. Şehedî derbarê bandora deqîq a 
dibistan û navendên lêmiqatebûna rojane li ser vê pandemiya cîhanî ne-hevseng in – helbet 
bi aşkiratî nîşan dide ku navendên perwerdehiyê ji wan mekanan in ku rola wan di tûşbûna bi 
nexweşiyê heye. 2,3,4 Di eynî demê da dibistan û navendên lêmiqatebûna rojane girîngiyeke 
bingehîn di pêşketin, perwerdehî û civakîbûna zarok û nûciwanan, her wiha di vê yekê da ku 
dêbav bikarin erkên xwe yên karî pêk bînin, hene. Ev mijar girîng e ku ev navend bi 
berçavgirtina bernameyên tendurustiyê hema wisa vekirî bên hiştin. Bo vê mebestê tevdîr û 
kiryarên rêxistinî bi hevkariya nêzik û di asta navçeyan da navbera hemî berpirsan jibo 



pêşîlêgirtin li derbasbûna babetên tûşbûnê heta radeya pêkan û heke ev yek biqewime, 
têderxistina zûdem a van babetan pêwîst in. Tenê di rewşekê da em dikarin piştrast bin ku 
ragirtina di asta kêm a hejmara kesên tûşbûyî û pêşîlêgirtin li belavbûna nexweşiyê bêyî 
girtîhiştina van navendan pêkan e. 

Rûbirûbûna ewleh bi tevger û cîbecîbûnê (di asta neteweyî û dervesînorî da): Ev mijar girîng 
e ku analîza rewşa navneteweyî hema wisa were berdewamkirin û kiryar û stratejî bi awayekî 
çalak bên reformkirin. Di vî warî da divê bi awayekî bingehîn were destnîşankirin: Zêdebûna 
tevger û cîbecîbûnan (çalakiya gerra karî an kesane) bi wateya zêdebûna xeterê ye; helbet ev 
xeter di qonaxa yekem da têkilî bi mekanê gerrê an navçeyeke taybet tune, belkî di esasa da 
têkilî bi reftara her kesî li navçeyekê digel babetên veguhestina Vîrûsê he ye.5 tevgerên rîskar 
divê hatibin naskirin, bi awayekî ku meriv bikare pêşî li wan bigire. Divê jibo rêwiyan amûrên 
têkiliyê bi zimanên cûrbecûr bên raaberkirin da ku ev kes bên testkirin, qerentînekirin û 
îzolekirin. 

Parastina ciyawaz li hemberî tûşbûna bi nexweşiyê di rûdanên mezintir da: Kombûna 
kesan, bitaybet di atmosferên sergirtî da, xetera tûşbûna bi SARS-CoV-2 zêde dike.6 Di vê 
rewşê da di mehên bihurî bêjeya "Rûdanên Sûper-Veguhestin" (“superspreading events”) jî 
hema wisa di gelek ji welatan babetên belavbûnê bi awayekî berbiçav û zêdetir ji tiştê ku bi 
riya veguhestina navbera kesên sînordar diqewimî, zêdetir kiriye. 7 bi behrewergirtin ji 
şîretên gelemperî divê pêwîstiyên ciyawaz, zelal û fehmbar jibo lidarxistina rûdanan ji aliyê 
berpirsên beşên têkildar va bên amadekirin. Di vî warî da divê ku him cûreya rûdanê û him 
hegerên sînordariyên berfirehiya rûdanê bên berçavgirtin. 

Têkiliyên stratejîk di dema qeyranê da: "Rewşa Koronayê" gelek lihevaliyayî ye û hertim 
babetên nû tên bidestxistin ku pêwîst e pêşniyar û tewsiye careke din bikevin ber venihêrînê. 
Têkilî û danûstandina bi komên li ber ziyanê û digel koma kesên ku bi riya teknolojiya 
lêzanînan, bidestxistina wan dijwartir e, li vir pêwîst e. 

Berfirehkirina berdewam a stratejiya testa neteweyî / misogerkirina têderxistina giştalî: 
Têderxistina têkildarî boneyeke taybet û raberkirî bi awayê xwecihî jibo naskirina kesên 
tûşbûyî, şertê bingehîn jibo pergala tomarkirin û kontrolkirina pandemiya cîhanî ye. Encamên 
pêkhatî ji şêwazên selimandina rasterast (têderxistina hokara nexweşîçêker) û nerasterast 
(Dijleş-Antî Bodî) li gorî asta lêzanînên niha û mijara têkildarî jibo nirxandina rewşê di 
Stratejiya Testa Neteweyî (National Testing Strategy) datên berçavgirtin. Dema 
behrewergirtina ji testan, bi berçavgirtina ihtimala beriya nirxandinê û meyla bo rîskê li gorî 
wergirtina lêzanînan û bikaranîna bibandor a çavkaniyan, kiryareka pêwîst e. Girtina testê ji 
kesên xwedan elametên nexweşiyê û her wiha parastina komên li ber ziyanê weke kesên 
temendirêjtir li malên salmzinan, di yekemayetiyê da ye. Tevî hebûna kapasîteya zêde ya 
girtina testê di vê beşê da, çavkaniyên mirovî û aborî di esas da sînordar in. Ji ber vê yekê jibo 
bikaranîn abaştir divê destûrdan û pêbaweriya lênêrînan bi awayê giştî diyarkirî be. Loma 
wek mînak encama testa nerênî ya tûşbûna bi Vîrûsê tenê dîmeneke kêlîyî (çirkeyî) ye û nabe 
ku bibe sebeba hesta ewlehiya derew: Li ser vê esasê testa nerênî te ji reftar û liv û tevgerên 
pêşîlêgirtina li tûşbûnê, wek mînak berçavgirtina kiryarên tenddurustî û parastinê miaf nake. 

Pêkhatina lipeyheviyên demkurt di pêvajoya testê da: Jibo kêmkirina bibandor a xeterên 
veguhestinê, naskirina lezgîn a kesên tûşbûyî bi nexweşiya giran û şandina bilez a encamên 
ceribandinan girîng e û divê di heyama 24 heta 36 saetan (navbera pêkanîna testê û 
ragihandina encamê) pêkan be. Ev kar divê ji aliyê berpirsên vî karî, nemaze bi hevkariya 
Yekîtiya Bijîşkên sindoqasîgortaya xizmetên dermanî yên qanûnî û Xizmetên Tendurustiya 
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Gelemperî (Public Health Service) were organîzekirin û bi awayekî berdewam were 
hilkolandin. Testên Anîjenê yên piştrastkirî yên KOVÎD-19ê li ber dest in û temamkerê 
kapasîteyên têderxistina PCR'Ê ne. Testên Antîjenê pêka testên PCR ên pêkhatî li ceribîngehê 
hestiyariya wan kêmtir e. Helbet ev test derfeta girtina testê di cihê nexweş da jî dabîn dikin 
û encamê piştî çend deqîqeyan nîşan didin. Lêkolînên jibo nirxandina baştir a xebata testên 
heyî didome. Derfetên behrewergirtin di dema niha da di çarçova berfirehkirina zêdetir a 
Stratejiya Testa Neteweyî da tên vekolandin. 

Liberdestdanîna bilez a daneyên Epîdêmiyolojîk û babetî: Armanc ev e ku Xizmetên 
Tendurustiya Gelemperî (ÖGD) heta radeya pêkan bi awayê zûdem ji babetên tûşbûna bi 
SARS-CoV-2 haydar bibe. Bi vî awayî, yaa yekem ev eku îmkana destpêbûna kiryarên 
parastina li hemberî tûşbûna bi nexweşiyê tên diyarkirin û ya duyem rêveberiya kiryarên 
pêşîlêgirtinê yên xwecihî tê dabînkirin. Bo vê mebestê, berfirehkirina zêdetir a “Pergala 
tomarkirin û haydarkirina elektronîkî ya Almanyayê” jibo parastina li hemberî tûşbûna bi 
nexweşiyê (DEMIS) girîng e. Pergala ragihandinê bi awayekî misogerkirî û pêbawer daneyên 
di asta federal, lezgîn û dikarin bên selimandin jibo nirxandina rewşa epîdêmiyolojîk dabnî 
dike. Çavdêriya Sîndromîk (= Çavdêrî li gorî pêkhateya elametên nexweşiyê) nexweşiyên 
vegir ên riyên bêhnkişandinê û nexweşiyên din bi awayekî mayînde pêk tê û berfireh dibe. Ji 
bilî vê yekê, lêkolînên derbarê belavbûna sêromî (seroprevalence) û reftara têkildarî 
tendurustiyê di dema pandemiya cîhanî da, her wiha komkirina daneyên zêdetir (wek mînak 
Çavdêriya li gorî Ceribîngehê, Lêkolîna Navenda Lêmiqatebûna rojane ya Koronayê, Daneyên 
asayî pêkhatî ji beşên awarte (emergency)) lêzanînên temamkirî derbarê babeta tûşbûna 
giran dabîn dikin. 

Plana şopandina têkiliyê jibo naskirina hûşî û qutkirina zincîreya tûşbûnê bi riya 
epîdêmiyolojiya têkiliyê bi şêwaza mayînde: Babeta belavbûna niha, kêrhatîbûna kiryarên 
ku pêştir jibo piştgiriya ji rêveberiyên tendurustiyê li parêzgeha û navçeyan destpê bûye, 
diselimîne – naskirina kesên potensiyeldar ên tûşbûnê û şopandina têkiliya wan, kiryarên 
bibandor jibo qutkirina zincîreyên tûşbûnê ne.8,9 naskirina babetên gumanbar, veqetandin, 
pêkanîna têderxxistina pêwîst û cihanîna li gorî rewşa kiryarên parastina li hemberî tûşbûna 
bi nexweşiyê pirranî bi awayekî bawerpêkirî û hevseng li gorî demê serketî ne. 
Ev şiyan divê were seqamgîrkirin û zzêdetir berfireh bibe. Ezmûn û tecrubeyên wergirtî tên 
analîzkirin û encam bi awayekî giştalî dikevin ber dest. Alîkariyên cihanînê tên raberkirin. 
Çavkaniyên lazim jibo piştgiriya rêveberiyên tendurustiyê di dema niha da pirranî ji 
bernameya “Containment Scouts” tên dabînkiirn ku ji hêla demî va sînordar e. Helbest 
senaryoyên epîdêmiyolojîk ên gengaz hewcetî bi xurtkirina mayînde ya bingehîn a kedkarên 
Xizmetên Tendurustiya Gelemperî ji aliyê parêzgehan va hene. Navenda Têkiliyê ya Xizmetên 
Tendurustiya Gelemperî ya Enistîtûya Robêrt Koxê (RKI) ku vê dawiyê hatiye damezirandin, 
dikare hevrê digel şirîkan di fêrkirina pisportiyê bo kedkarên nû da xwedna pişk û par be. 

Misogerkirina berdestbûna amûrên parastina kesane ya pêwîst: Rêxistinên berpirs 
(Yekîtiyên Bijîşkên Sindoqa Sîgortaya Xizmetên Deermanî yên qanûnî, bijîşk, nexweşxane, 
navçe, parêzgeh û dewleta Federal) jibo beşa serpêyî û razandinê, bi mebesta bipergalbûnê 
jibo hemîê rewşan, berdestbûn û zimhêrkirina alavên parastinê di cihê xwe da bi qasî pêwîst 
misoger dikin. 

Lêmiqatebûna giştalî ji tendurustiyê di rewşa pandemiya cîhanî da: Pişka bingehîn a 
stratejiyeke serketî, bidestxistina bêberbend a pergala Tendurustiyê jibo hemî kesên xwedan 
elametên nexweşiyê ye, yanî eva ku bikarin ji hemî navendên Pergala Tendurustiya 
Gelemperî û lêmiqatebûna ji tendurustiyê bi awayekî lezgîn û hêsan behreyê werbigirin. Di 
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eynî demê da, di hemî senaryoyên epîdêmiyolojîk ên gumankirî di pêşerojê da (yanî di 
mînakên cûrbecûr ên belavbûna Vîrûsê da), lêmiqatebûna giştalî ji Tendurustiyê ji hêla 
nexweşên Serpêyî û Razandî, bi awayekî bingehîn girîng e. Bo vê mebestê, tecrubeyêîn niha 
nemaze têkildarî kapasîteyên lêmiqatebûna taybet a hewce îmkana plandarêştina 
lêmiqatebûna xwecihî ya mayînde dabîn dike. Sînordariyên lêmiqatebûna ji tendurustiyê 
divê bi bikaranîna benameya alîkariya aborî bên çareserkirin.10 nijyar û pêkhateya 
lêmiqatebûna dema razandinê, her wiha serpê divê derfeta lêmiqatebûna cuda ya nexweşên 
vegir û ne-vegir bi awayekî berdewam dabîn bike. 

Berdestdanîna petromekirinê (vaccines) li hemberî Flûyê û 'pneumococcal' bidestxistina 
asta petromekirina bilind nemaze di komên pirrxeter da: Jibo kontrola pandemiya ncîhanî di 
mehên tê da, petromeyên têkoşîna dijî nexweşiyên din ên riyên bêhnkişandinê nemaze di 
demsalên sar ên salê da roleke diyarker heye. Nîşaneyên klînîkî yên vê nexweşiyê bêyî 
têderxistina temamkirî, hertim bi dilniyayiya pêwîst ji KOVÎD-19ê nikarin bên ciyawazkirin. 
Heke asta petromeya Flûyê (zekem) û 'pneumococcal' li gorî tewsiyeyên (Komîsiyona hertimî 
ya Petromekirinê (STIKO)) nemaze di komên pirrxeter bi qaseke berbiçav zêde bibe, jibo 
parastina kesan û kêmkirina zexta li sser pergala tendurustiyê zêdetirîn bandorê kêîrhatî ye. 
Têkildarî zekemê (grîp), divê jibilî vê yekê, nirxên petromekirinê yên bilind bi taybet di komên 
karî yên li ber xetera tûşbûnê û girîng ji hêla epîdêmiyolojiyê (kedkaêrn bijîşkiyê û 
perestariyê, kedkarên din di pergala tendurustiyê) were bidestxistin da ku rê li ber 
veguhestina nexweşiyê li nexweşxane, navendên lêmiqatebûnê û salmezinan were girtin. 

Amadekirina Stratejiya Petromekirinê li hemberî SARS-CoV-2: Heta heke petromeke 
bibandor û ewleh bi awayekî lezgîn li ber dest nebe, kempeyneke petromekirinê di asta 
federal da di halê amadekirinê da ye. Bo vê mebestê, aniha planên pratîkî jibo zimhêrkirin, 
zincîreyên sar, piştgiriya belavkirinê, cihanîn, komên armanc ên di yekemayetiyê da û 
çavdêriya giştalî li ser ewlehbûn û bibandorbûna petromeyê di çarçova bikaranîna berfireh di 
halê amadekirinê da ye. Plandarêştina vî karî bi beşdariya berpirs û enistîtûyên cûrbecûr di 
asta federal û parêzgehî da, her wiha komîsiyona hertimî ya petromekirinê û koma stratejîk a 
neteweyî ya Petromekirinê da pêk tê. Guman û ferz ev e ku petrome bi awayekî lezgîîn û 
giştalî û jibo gişt kesan dê li ber dest nebe. Ji ber vê yekê, petromekirin bi awayekî hêdî hêdî 
bi rêzebendiya bi hincet û hevahengkirî dê pêk were. Destpêka petromekirinê divê heta 
radeya pêkan di dema herî lez da bi beşdariya berpirsên têkildar ji hêla têkiliyê va were 
hevrêtîkirin da ku pêşî li ragihandina şaş were girtin û derfeta biryardana agahane ya kesan 
derbarê petromekirinê were dabînkirin. 

Ev katalog têkildarî armancên operasiyonî, tu îdiayekê nake ku tam û bê eyb e. 

Di esas da divê were destnîşankirin ku tenê bi hevkariya gişt van pişkên cûrbecûrdibe ku 
Almanya bikare li hemberî vê pandemiya cîhanî bi ser keve. Cihanîna çalakiyên ku di vê 
stratejiyê da bi awayekî giştî hatine şirovekirin, divê wek armanca giştî ya civakê were 
têgihîştin. 

_______________________________________ 
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