
 

د کوویډ پرمهال په 

ښوونځي کې د خوندي پاتې  

لپاره وسایل، الرښوونې او 

 تازه معلومات 

 
 7خبرپاڼه ګڼه لمبر 

پرمهال د   COVID-19د 

 ښوونځي خوندیتوب

 

 عامه روغتیا الرښود تازه معلومات COVID-19د  

 
 

 

 پدې ګڼه کې 

 

 2 تعقیبولد ګروپي اړیکې 

 2 ټیسټونه  COVID-19د 

MIS-C  3 په ماشومانو کې 

 3 د ځوانانو واکسین 

 4 تقویتي دوز 
 

 

، د کالیفورنیا د عامې روغتیا  12مارچ په  2022د 

ښوونځیو   K-12( په کالیفورنیا کې د CDPHوزارت )

عامه روغتیا الرښود لپاره نوی   COVID-19لپاره د 

اپډیټ خپور کړ. په تازه معلوماتو کې د ماسک اغوستلو  

او د قرنطین سپارښتنو په اړه بدلونونه شامل دي. د 

جوړښت کې د  K-12اصلي الرښود سربیره، د 

COVID-19  سره مخ شوي زده کونکو د ګروپي

 تعقیب طریقې کې هم تازه بدلونونه شوي دي.

په اړه غوره پوهاوی   COVID-19 جاري تحقیق د

وړاندې کولو ته دوام ورکوي. د دې الرښود بنسټیز  

ښوونځیو د ټولو زده کونکو   K-12اصول د ټولو 

حضوري زده کړو لپاره په خوندي ډول پرانیستي ساتلو  

باندې تمرکز کولو ته دوام ورکوي. د حضوري تدریس  

وکولی  د بیرته پیل کیدو راهیسې، د کالیفورنیا ښوونځیو

دوه څپې تیرې کړي او مخته الړ   COVID-19شو د 

شي، چې د مخنیوي اقداماتو بلې مرحلې له الرې 

خوندي حضوري ښوونځی رامینځته کولو لپاره د 

اوږدمهاله مخنیوي او ټولیز مسؤلیت ته سترګې په الره  

 دي.

 

په ښوونځي کې د لیږد له مینځه وړلو  

  لپاره، د څو پوړیزې طریقې پلي کولو

ته دوام ورکول حیاتي دي. پدې کې د  

  COVID-19محدودیت پرته د 

واکسینونو سره هم مهاله کیدل، د 

ماسک اغوستل، د ناروغۍ په صورت 

کې په کور پاتې کیدل، د اړتیا په  

صورت کې ټیسټ کول او د ښوونځي  

تاسیساتو کې د خونو دننۍ هوا کیفیت  

د ناروغیو  CDPHښه کول شامل دي. 

مخنیوي مرکزونو   د کنټرول او

(CDC او د امریکا د ماشومانو )

( لخوا AAPډاکټرانو د اکاډمۍ )

 سپارښتنو پلي کولو ته دوام ورکوي.

 

عامه   COVID-19ښوونځیو لپاره د  K-12د 

  CDPHروغتیا الرښود بیاکتنه به په منظم ډول د 

 لخوا دوام لري.

 

 

انتقال کمولو کې د خورا  COVID-19د  ماسک

اغیزناک او د ترټولو ساده مخنیوي خوندي اقداماتو 

پورې، د ماسک کارول د   12څخه یو دی. د مارچ 

اړین څخه په کلکه سپارښتنه کیږي ته اوښتي. د  

بدلون نه مخکې، ډاکټر مارک ګالی دا الندې جدول 

وړاندې کړ چې د کالیفورنیا لپاره د ماسک اغوستلو 

هغه دي چې  غوره ماسکونه الرښود ښئ. تازه شوی

لوړ کیفیت، ښه جوړښت او د هوا فلټر کول ولري.  

دا کیفیتونه د ماسک اغوستونکي فرد ته غوره  

محافظت وړاندې کوي همدارنګه د اغوستونکي  

شاوخوا خلکو د محافظت کنټرول ښه سرچینه ده.  

او د  CDPHپدې وخت کې د غوره محافظت لپاره، 

زده   ( دSCPHسکریمانټو کاونټي عامه روغتیا ) 

کونکو او کارمندانو د غوره محافظت لپاره د 

ښوونځي جوړښتونو کې دننه د ماسک اغوستلو ته د  

 دوام په کلکه سپارښتنه کوي. 

 

 
پلي شي:   6اپډیټ به د اپریل په  CDPHد 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DC

-2021-Guidance-12-19/K-Pages/COVIDDC/

Year.aspx-School-22 
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 د ګروپي اړیکې تعقیبول 

د ګروپي اړیکې تعقیبولو طرحه   CDPHپه جنوري کې، 

معرفي کړه. پدغه وخت کې ښوونځي د قرنطین دې ستراتیژي  

الرښود نوي نسخه   K-12مالحظه کولو ته وهڅول شو. د 

په کلکه ښوونځي هڅوي چې د ګروپي تعقیب   CDPHکې، 

نور د ښوونځي جوړښت  CDCستراتیژۍ ته لیږد پیل کړي. 

ې تعقیبولو سپارښتنه نه  کې د پیښې نړیوالې پلټنې او د اړیک

کوي. دا نهاد د مخنیوي مناسب اقداماتو د پلي کولو سپارښتنه 

سره د احتمالي مخ کیدو پراخه   COVID-19کوي همدارنګه 

 د ګروپي تعقیب درې اصلي اجزاو کې شامل دي:خبرتیا. 

  COVID-19هغه زده کونکي خبرول چې د  •

لرونکي کوم چا سره د هغوی د عفونیت مودې په  

وخت کې په یوه شریک سرپټ داخلي ځای )لکه 

دقیقو نه   15ټولګی( کې په مجموعي ډول ټولټال د 

 ساعتونو په موده کې( تیر کړي.  24ډیر وخت )د 

واکسین د   COVID-19مخ شوي زده کونکي، د  •

  COVID-19وضعیت په پام کې نیولو پرته، باید د 

ه ټیسټ شي چې لږترلږه یو تشخیصي ټیسټ یې د  لپار

ورځو کې  5-3وروستی ځل مخ کیدو نه وروسته په 

ورځو کې یې   90کړی وي، غیرلدې که په تیرو 

COVID-19  .درلودلی وي 

ښوونځي   K-12مخ شوي زده کونکي کولی شي د  •

ټولو اړخونو کې برخه واخلي، پشمول د ورزش او د  

دې که هغوی کې عالیم نصاب نه بهر فعالیتونو، غیرل

 لپاره مثبت ټیسټ شي. COVID-19پیدا شي یا د 

په کور کې د کوویډ ټیسټ وړیا کیټونو  

 دوهم دور 
د امریکا متحده آیاالتو کې هر کور اوس د امریکا  •

متحده آیاالتو د روغتیا او بشري خدمتونو وزارت او د 

امریکا متحده آیاالتو د پوستي خدمت پروګرام د دوهمې  

څلور وړیا   COVID- 19له الرې په کور کې د  دورې

ټیسټونو غوښتلو مستحق دي. دا ټیسټونه د پوستي خدمت 

له الرې مستقیم ستاسې د کور پتې ته درلیږل کیږي. د  

کالیفورنیا اوسیدونکي هڅول کیږي چې ټیستونه اوس 

وغواړي ترڅو د اړتیا په صورت کې یې ولري. د  

( ویب سایټ ته  USPSغوښتلو لپاره د پوستي خدمت )

 https://www.covid.gov/tests ورشئ.

 

مختلف ډوله ټیسټونه کوم  COVID-19د 

 دي؟

 ټیسټ  PCRد 

 خورا حساس ټیسټ چې اوسمهال موجود دی.  •

 په البرتوار کې څیړل کیږي. •

ساعتونو کې پایلې ورکوي نو تر   72-24عمومآ په  •

هغه وخت پورې داسې احتیاط وکړئ چې تاسې 

 مثبت یې څو پورې چې خپلې پایلې ترالسه کوئ

 چټک انټي ژن ټیسټونه 

د ناروغۍ احساس کولو په صورت کې چټک د  •

پایلو ترالسه کولو کې یا د راټولیدو نه مخکې د  

 احتیاط په توګه ګټور دي. 

ټیستونو پرتله لږ حساس دي. که تاسې د   PCRد  •

عفونیت لومړیو څو ورځو کې ټیسټ وکړئ کله 

چې ستاسې بدن کې د ویروس مقدار ټیټ وي، نو  

ټیسټ ممکن ویروس کشف نکړي. دې ته "غلط  

منفي" ویل کیږي. ستاسې ټیسټ وایی چې منفي یې  

پداسې حال کې چې کیدی شي مثبت اوسئ. که  

، د بیاځل ټیسټ کول غوره  ستاسې عالیم دوام ولري

 دي.

 دقیقو په خورا کم وخت کې ورکوي.  15پایلې د  •

په کور کې د کور ټیسټ کولو کیټ په مرسته   •

 ترسره کیدی شي

 

په ځانګړي توګه که   –که تاسې عالیم لرئ چې خرابیږي 

  COVID-19ستاسې عمر ډیر یې یا ناروغۍ لرئ او د شدید 

تاسې باید د ټیسټ د پایلو په پام کې نیولو   –خطر سره مخ یې 

 پرته د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.

 
د سکریمانټو کاونټي د وړیا ټیسټ کولو 

 موقعیتونه دلته موندلی شئ:

-https://www.saccounty.net/COVID

19/-Pages/Symptom

Screening_MobileTestingSite.aspx 
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په ماشومانو کې د څو سیسټم التهابي 

 سنډروم

کلونو نه کم عمر  21په وینا، په ماشومانو او د  CDPHد 

لرونکو تنکي ځوانانو کې په ماشومانو کې د څو سیسټم التهابي 

( پیدا کیدی شي، دا په ندرت سره پیدا  MIS-Cسنډروم )

وروسته   COVID-19کیدونکې مګر شدید ناروغي ده، چې د 

 اونیو پورې پیدا کیږي.  8تر 

جمع د الندې مواردو د یو  بهدوامداره تعالیمو کې  MIS-Cد 

 څخه ډیر شامل دي:

 د نس )معدې( درد  •

 ګرځون •

 نس ناستی •

 د پوټکي دانې  •

 په سترګو کې وینې  •

 ګنګسیت یا د سر سپکیدل  •

بیړنۍ نښو کې چې سمدالسي طبي پاملرنې ته اړتیا   MIS-Cد 

 لري شامل دي: 

 ساه اخیستلو کې مشکل  •

 په سینه کې درد یا فشار چې نه ښه کیږي •

 ګیچ کیدلنوی  •

 د راپاڅیدو یا ویښ پاتې کیدو وړتیا نه لرل •

د پوټکي، شونډو، یا نوکانو بې رنګ کیدل، خړیدل یا   •

 شین کیدل )د پوټکي څرنګوالي پورې تړاو لري( 

د اخته   SARS-CoV-2لرونکي ماشومان په  MIS-Cد 

کیدو وروسته تر اته اونیو پورې د بدن بیالبیل برخو کې )"د  

لتهاب، یا ناکرارۍ اخته کیږي. که ماشوم د  غړو سیسټم"( په ا

COVID-19   عالیم ولري یا ونلري دا التهاب پیښیږي. د

لخوا اغیزمن کیدی شي پکې  MIS-Cغړو سیسټمونه چې د 

شامل دي: زړه، سږي، پوښتورګي، مغز، پوټکی، سترګې،  

 SARS-CoV-2او/یا د کولمو غړي. لدې چې د دې المل 

 2020یوه نوې ناروغي ده چې لومړی ځل د  MIS-Cدی نو 

-COVIDماشومان او تنکي ځوانان د اپریل کې راپور شوه. 

اخته کیدی شي، د   MIS-Cدرلودو پرمهال یا وروسته په  19

MIS-C   څخه د هغوی د ژغورلو غوره الره په خپل کور او

د خپریدو مخنیوي لپاره د هرې  COVID-19ټولنه کې د 

پروړاندې  COVID-19ورځې اقداماتو کول دي. پدې کې د 

د نښو نه خبر   MIS-Cد ماشومانو واکسین کول شامل دي. د 

ر ویب سایټونو څخه نو MIS-Cد  CDPHاوسئ او د 

 : معلومات السته راوړئ

 

  د C-MISد ، ډیټا پاڼه C-MISد ، ناروغۍ پاڼه C-MISد 

مکرر پوښتل  C-MISد ، نښو له السه مه ورکوئ پاڼه

ټول   تباطاتود ار C-MISد ، او (FAQپوښتنې ) کیدونکې

 . کیټ

 عمرونو ځوانانو لپاره واکسین  17-5د 

واکسین خوندي، اغیزناک او وړیا دي. په   COVID-19د 

کلن او ډیر عمر لرونکی   5کلکه سپارښتنه کیږي چې 

لپاره واکسین شوی وي.   COVID-19هرڅوک باید د 

پدې کې د لومړنۍ لړۍ بشپړول او د شرایطو برابرۍ  

پرمهال د تقویتي دوز ترالسه کول شامل دي. د ماشومانو  

فظت کولو کې واکسین کول د کورنۍ د هغه غړو محا

مرسته کوي څوک چې د ناروغیدو لوړ خطر سره مخ دي 

اخته شي، لکه د کورنۍ ډیر   COVID-19که چیرې په 

عمر لرونکي غړي یا هغوی چې معافیت یې په متوسط یا  

شدید ډول کمزوری دی. عالوه لدې، دا د کورنۍ ترټولو  

کوچنیو غړو محافظت کولو کې هم مرسته کولی شي  

واکسینو لپاره په   COVID-19سه د څوک چې التراو

 شرایطو برابر ندي. 

واکسین کولی شي د ماشومانو په ښوونځي کې ساتلو او په  

ګروپي فعالیتونو کې په خوندي ډول ګډون کولو کې مرسته 

عمر لرونکو  15 – 5بیونټیک واکسین د  –وکړي. د فایزر 

عمر تنکي   17 – 16ماشومانو لپاره جواز لري او د 

 پاره تایید شوي دي. ځوانانو ل

 

واکسینو دوز د واکسین په ورځ د عمر له   COVID-19د 

 مخې توپیر لري. 

کلونو او ډیر عمر لرونکي ځوانان د لویانو سره   12د  •

 ورته دوز واکسین ترالسه کوي 

کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان  11تر  5د  •

 نیمایی دوز ترالسه کوي. 

  واکسین  بیونټیک –د ماشومانو لپاره د فایزر

هماغه ورته فعال اجزاوې لري چې د لویانو او 

+ عمر لرونکو ځوانانو ته ورکول کیدونکي  12

 واکسین یې لري.

د واکسین دوهم دوز باید د لومړي دوز نه درې اونۍ   •

 وروسته وشي. 

  COVID-19د کلینیکي ازمیښتونو د ډیټا پربنسټ د 

وي واکسین د ماشومانو لپاره خوندي او اغیزناک ثابت ش

دي. ټول واکسین په دوامداره ډول په شدت سره نظارت 

 کیږي.

خلکو په  واکسین کولو نه وروسته  COVID-19د  •

تجربه کړي دي. د  روغتیایی اغیزې  ندرت سره شدید

COVID-19   واکسین د خوندیتوب په اړه د نورو

 معلوماتو لپاره دلته ورشئ:

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

-of-ncov/vaccines/safety/safety

vaccines.html 

ماشومان ممکن جانبي عوارض تجربه کړي لکه د   •

ستنې په ځای کې درد او پړسوب، یا سردرد، ساړه او  

 تبه. دا عالیم په یو څو ورځو کې ښه کیږي. 
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 مالقاتونهد واکسین او تقویتي دوز 

 

کلونو او ډیر عمر لرونکي افراد چا چې د فایزر واکسین   12د 

کلونو  18میاشتې مخکې کړی وي، یا د  5دوهم دوز لږترلږه 

او ډیر عمر لرونکي افراد چې د مودرنا دوهم دوز یې لږترلږه  

واکسین دوه میاشتې   J&Jپنځه میاشتې مخکې کړی وي، یا د 

 5وکړي. تقویتي دوزونه اوسمهال د دوز  تقویتيمخکې، باید 

 عمر لرونکو ماشومانو لپاره ندي سپارښتنه شوي.  11 –

 

ورشئ. دلته،   MyTurn.ca.govد مالقات اخیستلو لپاره دلته 

هرڅوک چې په کالیفورینا کې د واکسین لپاره په شرایطو  

برابر وي کولی شي وړیا مالقات واخلي او د شته سرچینو په  

اړه اضافي معلومات السته راوړي. که تاسې غواړئ د  

کلینیک پاپ واکسین  COVID-19سکریمانټو کاونټي کې د 

موقعیتونه ووینئ دلته  

tiohttps://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina

Locations.aspx-Clinic-n  ورشئ. پدې وخت کې، ځینې

موقعیتونه هغه افرادو ته )د موقعیت په پام کې نیولو سره( د  

  لومړی 1ډالرو ډالۍ کارتونه ورکوي څوک چې  50یا $ $25

 وي.دوز ک 2یا 

 ځینې خلک ولې دوهم تقویتي دوز کوي؟ 

د تقویتي دوز الرښود تازه کړ ترڅو   CDC، 29مارچ په  2022د 

په شرایطو برابري د ځینې خلکو لپاره د دوهم تقویتي واکسین  

کلونو او ډیر عمر لرونکي لویان او د   50کولو لپاره وغزوي. د 

ودرنا معافیت کمزوري لرونکي ځینې افراد اوس د فایزر یا م

میاشتې  4دوهم تقویتي دوز د لومړي تقویتي دوز نه لږترلږه 

وروسته د ترالسه کولو لپاره په شرایطو برابر دي )هغوی کولی 

 شي فایزر، مودرنا، جانسن او جانسن تقویتي دوز وکړي(. 

په ځانګړي توګه هغوی چې ناروغۍ   –د ډیر عمر لرونکي لویان 

-COVIDخلک د شدید او د کمزوري معافیت لرونکي  –لري 

لوړ خطر سره مخ دي، او دوی د ډیر احتمال له مخې د دوهم   19

 تقویتي دوز د اضافي محافظت څخه برخمن کیدی شي.

فرعي بیلګې پیدا کیدو د  BA.2د اومیکرون بیلګې او د 

COVID-19   پروړاندې د واکسین، تقویتي دوزونو، او د

 COVID-19د مخنیونکي هڅو اهمیت څرګند کړی دی. 

واکسین د شدید ناروغۍ، په روغتون کې بستر کیدو او د  

مړینې خطر کمولو کې په دوامداره ډول خورا ډیر اغیزناک  

 دي.

سپارښتنې د خورا   CDCد تقویتي دوزونو په اړه د 

وروستۍ ډیټا پربنسټ دي، چې ښئ تقویتي دوزونه د پام  

وړ حد پورې د اومیکرون بیلګې پروړاندې محافظت 

 COVID- 19وي، د دې موخې سره چې خلک د ډیر

عفونیت، شدید ناروغۍ او مړینې پروړاندې غوره 

 محافظت درلودو ډاډ ولري. 

که چیرې موږ تقویتي دوز ته اړتیا لرو، 

آیا دا پدې معني ده چې واکسین کار نه 

 کوي؟

واکسین د شدید ناروغۍ، په روغتون کې  COVID-19د 

لپاره ډیر ښه کار کوي،  بستر کیدو، او مړینې د مخنیوي

مګر وروستۍ ډیټا ښئ چې تقویتي دوزونه د اومیکرون 

بیلګې پروړاندې محافظت د پام وړ حد پورې ډیروي. د  

سپارښتنې دې ډاډ ترالسه   CDCتقویتي دوزونو په اړه د 

کولو کې مرسته کوي چې د امریکا متحده ایاالتو کې ډیر 

فظت پروړاندې په ښه ډول محا COVID-19خلک د 

څخه د خپل ځان محافظت کولو   COVID-19شي. د 

لپاره غوره الره واکسین کول او تقویتي دوز کول دي که 

په ځانګړي توګه هغه ډلې چې د  –په شرایطو برابر یې 

ډیر خطر سره مخ دي، لکه د ډیر   COVID-19شدید 

 عمر لرونکي خلک او هغوی چې ناروغۍ لري. 

 

 پوښتنې؟ 

(  916هاټالین سره په ) COVIDد سکریمانټو کاونټي د 

جمعه  –شمیره اړیکه نیولی شئ. دا د دوشنبه  875-2400

ترمینځ پرانیستی وي. که چیرې کوم   5او  8د سهار 

رضاکار موجود نه وي، نو مهرباني وکړئ پیغام پریږدئ  

او کوم څوک به بیرته تاسې ته هرڅومره ژر چې ممکن 

 وي تلیفون وکړي 

 

ورکوئ، مهرباني وکړئ د   که تاسې بریښنالیک ته ترجیح

COVID-19  عمومي پوښتنې

COVID19@saccounty.net  ته ولیږئ 

واکسین په اړه پوښتنې لرئ،   COVID-19که تاسې د 

COVID19vaccine@saccounty.net  بریښنالیک  ته

 ولیږئ 

 

 

واکسین په  COVID-19د 

اړه د کورنیو لپاره د نورو  

معلوماتو ترالسه کولو لپاره د 
امریکا د ماشومانو ډاکټرانو 

 اکاډمۍ ویب سایټ  

HealthyChildren.org   ته

 ورشئ.

 

 

 4پاڼه 

 پاڼه 
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