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KURDISCH 

Ji ber rewşa qrîza coronayê ya heyî, hewcedariyên ji bo goristanên şaredariya Bielefeldê 

Ji ber sedema qeyrana (krîza) şewba koronayê li bajarê Bielefeldê beşa goristanan jî di heman demê 

de pêwîstiya hinek hewcedariyên girîng û astenkirinan derketiye holê / heye.  

 

Li herêma Bakurê Rena Westfalen (Nordrhein-Westfalen-NRW) ê Wezareta Kar, Tenduristî û Karên 

Civakî / Sosyal û Şaredariya bajarê Bielefeldê ji bona tekoşîna li dijî koronayê û xweparastina ji 

nexweşiyên mirov ji hev dikevin; ji bo çûyin û hatina goristanan jî biryarnameyek weşandiye, belav 

kiriye. 

 Divê hejmara şîniyên serxweşî (sersaxiyê) bi merivên / xizmên herî nêzîk bê bisînorkirin ango 

kêmkirin. Herî zêde 15 kes dikarin, tev şînê yan jî li merasima cenaze (mirî) bibin, 

 Di merasima cenaze an jî li ser gorê divê di navbera mirovan de herî kêm 1,5 an 2 metre mavber 

hebe, 

 Ev navber (1,5 -2 metre) ji bo xebatkarên goristanê yan jî ên din yên bajêr jî bê hiştin, 

 Di serxweşiyan de divê mirov xwe ji bi destên hevgirtin, hev himêzkirin û têkiliyên din yên nêzîk 

biparêze, 

 Di serxweşiyan de divê lîsteya navê kesên wê tev li taziyê bibin jî hebe, yan navên xwe yên ni-

vîsandî bi ber xwe ve bikin da bê şopandin û zanîn ku kî di karên serxweşiyê de berpirsiyar in, 

 Dema binaxkirinê, bêra axê/xweliyê yan qûmê ku ax pê tê seravetina darbestê (tabût) tê bika-

ranîn, divê mirov lepikên yek carekê tên bikaranîn bên bikaranîn û kes lepikên yên din nexînin 

destên xwe, 

 Divê di girtin û vekirina dergehên mezin de û di bikaranîna tuwaletên gelemperî de rêzikên 

paqijiyê (hîjyenê) yên giştî bên pêkanîn; 

 Divê mirovên bapêş / grîpa û nîşanên nesaxî (nexweşiyên) wan yên din hene, tev li şînê û 

serxweşiyê nebin; 

 Divê civaka taziyê di navbera hatiye diyarkirin ya herî kêm (1,5 -2 metre) de ji goristanê derkevin; 

 Divê li gorî fermanên /telîmatên xebatkarên goristanê bê tevgerîn û bi gotina wan bê kirin. 

 

Tevî van jî divê be gotin ku dema serdana gor û goristanan tê kirin jî civînên ji gel re vekirî û çûnyin û 

hatinê de hejmara mirovan herî zêde du kes bin ango ji duduyan zêdetir qedexe ye. Rêzikên/qaîdeyên 

derî rêzê yanî rewşên awarte (îstisna) tenê ji bo xizmên mirî û kesên hewcedarên alîkariyê re ne. 

 

Divê hûn bizanibin ku li gorî pêşveçûyina rewşa coronayê, dikare, her dem ji nû ve rewşa bê nirxan-

din, di ber çavan re derbas kirin û dema hewcedarî hebe, rêzik/qaîde dikarin bên guhertin. 

 

Stadt Bielefeld 

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe 

Tel.:  

0521 / 51- 5560, Herr Hardies 

0521 / 51- 5770, Frau Ott  


