د ﮐووﯾډ –  19ﭘرﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ﺑﯾرﺗﮫ
ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﺳﺗﻧﯾدل

ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﺑﯾرﺗﮫ ﺳﺗﻧﯾدو
ﻧګووﻧﯥ ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
واﻟدﯾن ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره
وﺳﺎﯾل ،ﻻرښووﻧﯥ او ﺗﺎزه
ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺧﺑرﭘﺎڼﯥ ګڼﮫ 1

د ښووﻧځﻲ ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﭘﯾﻐﺎم
د ښووﻧځﻲ ﻣﺣﺗرم ﮐورﻧﯾو،
دا ﺳټرﯾس ﻟروﻧﮑﯽ وﺧت دی .ﺳﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ څﯾر،
ﻣوږ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟرو او واﻟدﯾن ﯾو ،ﻣوږ د ښووﻧځﻲ
د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب
ﭘﮫ ﻓﮑر ﮐﯥ ﯾو ،او ﻣوږ د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ
ټوﻟﻧﯥ ﺑرﺧﮫ ﯾو.
ﻣوږ دا ﺧﺑرﭘﺎڼﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺳره د ﯾوې وﺳﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ
ﺷرﯾﮑوو ﺗرڅو ﺳﺗﺎﺳﯥ ﮐورﻧۍ د ښووﻧځﯾو ﻟﭘﺎره د
ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐووﯾډ – 19
ﻻرښود ﺳره ﺗﺟﮭﯾز ﮐړو .ﻣوږ ھﯾﻠﮫ ﻟرو دا
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺗﺎﺳﯥ ﮐورﻧۍ ﻟﭘﺎره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺣﺿوري
زده ﮐړو ،او د ﻟﯾرې ﻻرې زده ﮐړو اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﭘﮫ
اړه د ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﭘرﯾﮑړو ﮐوﻟو ﮐﯥ ګټور ﯾﯥ.
ﭘﮫ ﺗﯾرو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ،د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د ﻋﺎﻣﯥ
روﻏﺗﯾﺎ د ښووﻧځﯾو ټﯾم ﻏړي د ښووﻧځﯾو
ﭼﺎرواﮐو ﺳره وﯾﻧﻲ ،د ښووﻧځﻲ د ﺳﺎﺣو ﻟﯾدﻧﯥ
ﮐوي ،د ﻻرښود اﺳﻧﺎد ﭼﻣﺗو ﮐوي ،د ښووﻧځﻲ د
ﻟﻐو ﭘروﺳﯥ ﻣرور ﮐوي ،د ښووﻧځﻲ د اړﯾﮑﯥ
ﺗﻌﻘﯾﺑوﻟو/د ﮐﯾس د ﭘﻠټﻧﯥ ﭘروﺳﯥ ګوري او ډﯾر
ﻧور .ﻣوږ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﺑﻠﻧﮫ در ﮐوو ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺧﭘﻠﮫ
دا ﻣواد وګورئ .اﻟﺑﺗﮫ ،ﻻرښووﻧﯥ ﻣﻣﮑن ﺑدل ﺷﻲ
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣوږ د ﮐووﯾډ –  19ﭘﮫ اړه ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻻﺳﺗﮫ راوړو.

 -د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د ښووﻧځﯾو ټﯾم

د ښووﻧځﯾو د ﻧرس ټﯾم

د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د دې وﺑﺎ
ﺑﺣران ﭘرﻣﮭﺎل د ښووﻧځﯾو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره د
ﻧرﺳﺎﻧو ﯾﺎ رﻧځورﭘﺎﻻﻧو ﯾو ټﯾم ﺟوړ ﮐړی دی .د
ښووﻧځﻲ د ﻧرس ټﯾم ﺳوﭘرواﯾزر د ﮐووﯾډ – 19
ﻣﺛﺑت زده ﮐوﻧﮑﻲ ،د ﻓﺎﮐوﻟﺗﯥ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو د
ﻏړي ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ھڅو ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ د
ښووﻧځﻲ د ﮐووﯾډ – ) POC 19د اړﯾﮑﯥ
ﻣرﺟﻊ( ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره ﻣوﺟود دی او د ھﻐوی ﺳره
ﮐﺎر ﮐوي ﭼﯥ ﻣﺷﺧص ﮐړي څوک د ﺧطر ﺳره
ﻣﻣﮑن ﻣﺦ ﺷوی ﯾﯥ او ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﯾﯥ ﻗرﻧطﯾن ﯾﺎ
ﺟﻼ ﮐﯾدو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .د ښووﻧځﻲ د ﻧرس ټﯾم
ھﻣدارﻧګﮫ ﭘﮫ ښووﻧځﯾو ﮐﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﻣﺛﺑت
ﭘﯾښﯥ ﺗﻌﻘﯾﺑوي او د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﯾدل ﻧظﺎرت
ﮐوي .د ﭘﯾښﯥ ﯾﺎ د ﻗﺿﯾﯥ ﭘﻠټﻧﮫ د دې ټﯾم ﻟوﻣړﻧﯽ
ﻣﺳؤﻟﯾت دی ،ﭼﯥ ﭘدې ﮐﯥ د اړﯾﮑو ﭘﮫ اړه
ﻣﻌﻠوﻣﺎت راټوﻟول ،د ﺟﻼ ﮐﯾدو او ﻗرﻧطﯾن
ﻻرښووﻧﯥ ورﮐول ﺷﺎﻣل دي ،او ھﻣدارﻧګﮫ د
ﺟﻼ ﮐﯾدو ﯾﺎ ﻗرﻧطﯾن ﭘﮫ ﻣوده ﮐﯥ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟروﻧﮑﻲ ﮐورﻧﯾو ﺳره اړﯾﮑﮫ ﻧﯾول .د ښووﻧځﻲ
ﻧرس ټﯾم ﻣوﺟود دی ﭼﯥ د ﻏوښﺗﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د
ښووﻧځﯾو ﻧﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي ،او د ﺑﯾﺎځل ﭘراﻧﯾﺳﺗل
ﮐﯾدو ﭘروﺳﯥ ﭘرﻣﮭﺎل ښووﻧځﯾو ﺗﮫ ﻣرﺳﺗﮫ،
ﻻرښود او ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ وړاﻧدې ﮐړي.

ﭘدې ګڼﮫ ﮐﯥ

د ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗﻠو ﭘﻼن
د ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ اړﯾﮑﮫ
ﻗرﻧطﯾن/ﺗﺟرﯾد
ټﯾﺳټ ﮐﯾدل
ګټور ﻻرښووﻧﯥ
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2
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د ښووﻧځﻲ د ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗﻠو ﭘﻼﻧوﻧﮫ
واﻟدﯾن اﮐﺛر زﻣوږ ﻧﮫ د ښووﻧځﻲ د ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗﻠو ﭘﮫ اړه ﭘوښﺗﻧﯥ
ﮐوي .آﯾﺎ د ښووﻧځﻲ ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗل زﻣﺎ ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره ﺧوﻧدي او اﻣن
دي؟ زﻣﺎ ښووﻧځﯽ زﻣﺎ د ﻣﺎﺷوم ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره څﮫ ﮐوي؟ زه څﻧګﮫ
ﭘوھﮫ ﺷم ﭼﯥ آﯾﺎ زﻣﺎ د ﻣﺎﺷوم ښووﻧځﯽ ﭼﻣﺗو دی؟ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﺑﯾرﺗﮫ
د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺣﺿوري زده ﮐړو ﻟﭘﺎره د ﻣﺎﺷوم ﻟﯾږﻟو ﭘرﯾﮑړه اﺳﺎﻧﮫ او
ﺳﺎده ﻧده او ھره ﮐورﻧۍ اړ ده ﭼﯥ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﭘرﯾﮑړه وﮐړي .د ﭘﯾل
ﮐوﻟو ښﮫ ځﺎی ﺳﺗﺎﺳﯥ د ښووﻧځﻲ د ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗل ﮐﯾدو ﭘﻼن دی.
ښووﻧځﻲ ﺗﮫ د زده ﮐوﻧﮑو ﺑﯾرﺗﮫ راﺑﻠﻠو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،ښووﻧځﻲ ﺑﺎﯾد د
ښووﻧځﯾو ﺧوﻧدي ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﻟﯾﮑﻠﯽ ﭘﻼن ﺟوړ ﮐړي .ﭘدې
ﭘﻼن ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳره ﺑﯾﺎ ﺷوي وي ،ﭼﯥ څﻧګﮫ ښووﻧځﯽ د
ښووﻧځﻲ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﺧﭘرﯾدو ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﻼن
ﻟري او ﺑﺎﯾد آﻧﻼﯾن وځړول ﺷﻲ ﺗرڅو ﮐورﻧۍ او ﮐﺎرﻣﻧدان ورﺗﮫ ﭘﮫ
اﺳﺎﻧۍ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري .ﻟږﺗرﻟږه ،دا ﺑﺎﯾد دﻏﮫ ﻻﻧدې ﻣوارد او ﺑرﺧﯥ
ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي:
•
•
•

•

•

•

ﭘﺎﮐول او ﻋﻔوﻧﯾت ﺧﺗﻣول – ښووﻧځﻲ ﺑﺎﯾد د ﭘﺎﮐوﻟو او
ﻧظﺎﻓت ﺳﺧت ﭘروګرام وﻟري.
ډﻟﮫ ﮐول – زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد څﻧګﮫ ﭼﯥ د ﻋﻣﻠﻲ ﮐوﻟو وړ ﯾﯥ
ﭘﮫ ﻟږﺗرﻟږه ﺗرﮐﯾب ﮐﯥ ﭘﺎﯾښت ﻟروﻧﮑﻲ ډﻟو ﮐﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.
ﻧﻧوﺗل ،وﺗل ،او ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ دﻧﻧﮫ ﺗګ او راﺗګ –
ښووﻧځﻲ ﺑﺎﯾد د ګڼﯥ ګوڼﯥ ﯾﺎ راټوﻟﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره
ﭘﻼﻧوﻧﮫ وﻟري ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زده ﮐوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻧدان ښووﻧځﻲ ﺗﮫ
راځﻲ ،د ښووﻧځﻲ ﻧﮫ ځﻲ ،ﯾﺎ د ټوﻟګﯾو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗګ او
راﺗګ ﮐوي.
د ﻣﺦ ﭘوښل – د ﻣﺦ ﭘوښل ﺑﺎﯾد د  CDPHﻻرښود ﺳره ﭘﮫ
ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﯥ اړﯾن ﯾﯥ ،ﭼﯥ دﻏﮫ ﻻرښود د  2ﮐﻠن ﻧﮫ ﺗر
دوھم ټوﻟګﻲ ﭘورې د ﻣﺦ ﭘوښﻠو ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﮐوي او
د 3ام ټوﻟګﯾو او دې ﻧﮫ ﭘورﺗﮫ زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﻣﺦ ﭘوښل
اړﯾن ﮐوي .ټول ﻟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد د ﻣﺦ ﭘوښوﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي
اﻟﺑﺗﮫ د ځﺎﻧګړي اﺳﺗﺛﻧﺂﺗو ﺳره.
د زده ﮐوﻧﮑو او ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت –
زده ﮐوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد د ښووﻧځﻲ اﻧګړ او وداﻧۍ
ﺗﮫ ﻧﻧوﺗﻠو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﻋﻼﻣو ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﺷﻲ.
د ﺻﺣﻲ ﻧظﺎﻓت ﻋﺎدﺗوﻧﮫ – د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧځل ﺑﺎﯾد د ورځﯥ ﭘﮫ
اوږدو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﻋﻣﻠﻲ ﺷﻲ او د ﻻس ﻣﯾﻧځﻠو ﻧﮫ
ﻟروﻧﮑﻲ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻻﺳوﻧو ﺳﻧﯾټﺎﯾزر ﮐښﯾودل ﺷﻲ.

•

•

•

•

•

د اړﯾﮑو ﭘﯾژﻧدل او ﺗﻌﻘﯾﺑول ښووﻧځﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ
ﮐﯥ د اړﯾﮑو ﺗﻌﻘﯾﺑوﻟو او د ﭘﯾښﯥ ﯾﺎ ﻗﺿﯾﯥ راﭘور
ورﮐوﻟو او ﭘﻠټﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د
ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺳره د اړﯾﮑﯥ او ارﺗﺑﺎط
ﻟﭘﺎره ﮐﺎرﻣﻧدان وټﺎﮐﻲ.
ﻓزﯾﮑﻲ واټن ﺳﺎﺗل – د زده ﮐوﻧﮑو او ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻧﮫ
ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻧورو ﻧﮫ ﻟږﺗرﻟږه
 6ﻓټ ﻓزﯾﮑﻲ واټن وﺳﺎﺗﻲ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ
درﺳﻲ ﺟوړښﺗوﻧو )ﻟﮑﮫ ټوﻟګﯾو( ﮐﯥ.
د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو روزﻧﮫ او د ﮐورﻧۍ ﺗﻌﻠﯾم – ﮐورﻧۍ ﺑﺎﯾد
د ﮐووډ –  19ﭘﮫ اړه ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺗﮫ روزﻧﮫ ورﮐړي
او د دې ﭘﮫ اړه ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ھم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ورﮐړي.
د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو او زده ﮐوﻧﮑو ټﯾﺳټ ﮐول –
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دوره اي ډول د ﮐووﯾډ – 19
ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷﻲ )ﺷﺎوﺧوا ھرو  2ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ
ﯾوځل( .ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد د زده ﮐوﻧﮑو او ﮐورﻧﯾو
ﻟﭘﺎره د ټﯾﺳټ ﻣوﺟود ﺳرﭼﯾﻧو او وﺳﺎﯾﻠو ﺳره اﺷﻧﺎ
ﯾﯥ.
د ﻟﯾرې ﻻرې زده ﮐړې ﺗﮫ اړوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺷﯥ –
ښووﻧځﻲ ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﻣوارد او ﻣﺎﺷﯥ وﭘﯾژﻧﻲ ﮐوم ﭼﯥ
د ﯾوې ډﻟﯥ ﯾﺎ ټوﻟګﻲ ﯾﺎ د ټول ښووﻧځﻲ د ﺑﻧدﯾدو
ﻻﻣل ﮐﯾږي.

واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد د ھﻐوی د ښووﻧځﻲ د ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗل ﮐﯾدو ﭘﻼن
وګوري .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﻼن ﻧﺎﻣﮑﻣل ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ وﺑرﯾښﻲ ﯾﺎ ﮐﮫ
ﭼﯾرې ښووﻧځﻲ ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﻟﯾﮑل ﺷوی ھﻐﺳﯥ ﺧﭘل ﭘﻼن
ﻧﮫ ﺗﻌﻘﯾﺑوي ،ﻧو ﻣوږ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﮐوو ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ
ادارې ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ او ﺧﭘﻠﯥ اﻧدﯾښﻧﯥ ورﺳره ﺷرﯾﮑﯥ
ﮐړئ.
آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻣﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ ﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﯥ ﻟرئ؟

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﮫ
ﭘوښﺗﻧﮫ ﻟرئ ﯾﺎ ﻏواړئ ﺧﭘﻠﯥ اﻧدﯾښﻧﯥ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ
وﺳﭘﺎرئ ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د  COVID19ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ ﺑﮑس
وﮐﺎروئ COVID19@saccounty.net. :دې
ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ځواﺑوﻧﮫ ورﮐول ﮐﯾږي او ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ ﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﯥ ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ ډول وﺳﭘﺎرل ﺷﻲ ﻧو ﻣوږ
ﮐوﻟﯽ ﺷو دﻏﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت د ښووﻧځﯾو ټﯾﻣوﻧو ﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړو
ﺗرڅو ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﭼټﮏ او ﺻﺣﯾﺢ ځواب درﮐړو.
د ښووﻧځﻲ د ﺗﻠﯾﻔون ﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ډول د ښووﻧځﻲ
د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻟﺧوا د ﭘﯾښو او د اړﯾﮑو د راﭘور ورﮐوﻟو ﯾﺎ د
ﻗرﻧطﯾن ،ﺟﻼ ﮐﯾدو او د ښووﻧځﻲ د ﺗړل ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه د وﺧت
ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺣﺳﺎس وﺿﺎﺣت او ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
وﮐﺎرول ﺷﻲ.
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د ﮐووﯾډ –  19ﺑﯾﺎځل
ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺣﺿوري زده ﮐړې
ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﭘراﻧﯾﺳﺗل
ﮐﯾدو ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾﺎ ډډه ﮐوﻟو
ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ اړه ﻧورو
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره دﻟﺗﮫ
ورﺷﺊ

ﮐووﯾډ –  :19ﻗرﻧطﯾن ﭘروړاﻧدې د.
ﺗﺟرﯾد

ﻗرﻧطﯾن ھﻐﮫ څوک د ﻧورو ﺧﻠﮑو ﻧﮫ ﻟﯾرې ﺳﺎﺗﻲ څوک
ﭼﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﻟروﻧﮑﻲ ﮐوم ﻓرد ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﮫ
ﮐﯥ و.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﮐوم داﺳﯥ ﭼﺎ ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﮫ درﻟودﻟﯥ وي
ﭼﯥ ﮐووﯾډ –  19ﻟري
•
•
•

ﻧورې ﺳرﭼﯾﻧﯥ زﻣوږ د
ښووﻧځﯾو وﯾب ﺳﺎﯾټ
ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ دﻟﺗﮫ ﻣوﻧدﻟﯽ
ﺷﺊ

ﻧو ﺳﺗﺎﺳﯥ د وروﺳﺗۍ اړﯾﮑﯥ ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺗر 14
ورځو ﭘورې ﭘﮫ ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ.
د ﮐووﯾډ –  19ﻋﻼﻣﯥ وګورئ.
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن وي ،د ھﻐﮫ ﺧﻠﮑو ﻧﮫ ځﺎن ﻟﯾرې
وﺳﺎﺗﺊ څوک ﭼﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ډﯾر
ﻧﺎروﻏﯾدو ﻟوړ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي.

ﺗﺟرﯾد ھﻐﮫ څوک د ﻧورو ﺧﻠﮑو ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐور ﮐﯥ
د ﺧﻠﮑو ﻧﮫ ﻟﯾرې ﺳﺎﺗﻲ څوک ﭼﯥ ﻧﺎروغ ﯾﯥ ﯾﺎ د ﻋﻼﻣو
ﭘرﺗﮫ د ﮐووﯾډ –  19ﻟﭘﺎره ﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ ﺷوی ﯾﯥ.

ټﯾﺳټ ﮐﯾدل
ﭼﻣﺗو اوﺳﺊ ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم د ﮐوم داﺳﯥ ﭼﺎ
ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﮫ ﮐﯥ و څوک ﭼﯥ ﮐووﯾد – 19
ﻟري )ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺣﺿوري زده ﮐړه
ﮐﯥ( .ﮐﮫ ھﻐوی د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷوي وي ،ﭘﮫ ﮐور
ﮐﯥ ﯾﯥ وﺳﺎﺗﺊ او ټﯾﺳټ ﯾﯥ ﮐړئ .ھر ھﻐﮫ څوک ﭼﯥ
ﭘﮫ ﮐﺎوﻧټﻲ ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوي 2 ،ﮐﻠن ﯾﺎ ډﯾر ﻋﻣر وﻟري
ﭘﮫ ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯥ د ټﯾﺳټوﻧو 11
ﻣرﮐزوﻧو ﮐﯥ ځﺎن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ .د ټﯾﺳټ ﮐﯾدو
ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧﮫ دﻟﺗﮫ وﻣوﻣﺊ
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﻧﺎروﻏﯾدو او د
ﮐووﯾډ –  19ﺧﭘروﻟو ﺧطر
ﻟري .د ھﻣدې ﻟﭘﺎره ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن
ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ او ﺑﺎﯾد ټﯾﺳټ ﺷﻲ

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﻧﺎروغ ﯾﯥ او ﻓﮑر ﮐوئ ﯾﺎ ﭘوھﯾږئ ﭼﯥ ﮐووﯾډ
–  19ﻟرئ:
ﭘﮫ ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ﺗر
 ﻟږﺗرﻟږه  10ورځﯥ وروﺳﺗﮫ د ﻋﻼﻣو د
ﻟوﻣړي ځل راڅرګﻧدﯾدو ﻧﮫ او
 ﻟږﺗرﻟږه  24ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ ﭘورې د ﺗﺑﯥ ﮐﻣوﻟو
درﻣﻠو د ﺧوړﻟو ﭘرﺗﮫ د ھﯾڅ ﺗﺑﯥ ﻧﮫ ﻟرل او
 د ﻋﻼﻣو ښﮫ ﮐﯾدو ﭘورې
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﮐووﯾډ –  19ټﯾﺳټ ﻣﺛﺑت ﯾﯥ ﻣګر ﻋﻼﻣﯥ
وﻧﻠرئ:
ﭘﮫ ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ﺗر
دې ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﯥ راھﯾﺳﯥ 10

ورځﯥ ﺗﯾرې ﺷﻲ
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﻧورو ﺧﻠﮑو ﺳره ژوﻧد ﮐوئ ،ﻧو ﭘﮫ
ځﺎﻧګړي "ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ" ﯾﺎ ځﺎی ﮐﯥ د ﻧورو ﺧﻠﮑو ﯾﺎ
د ﮐورﻧﯾو او اھﻠﻲ ژوﯾو ﭘﺷﻣول د ژوﯾو ﻧﮫ ﻟﯾرې
اوﺳﺊ .ﮐﮫ ﻣوﺟود وي ﺟﻼ ﺣﻣﺎم او ﺗﺷﻧﺎب
وﮐﺎروئ.
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د واﻟدﯾن او ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ګټورې
ﻻرښووﻧﯥ
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﮐوم څوک ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوي
د ﮐووﯾډ –  19وﯾروس ﻋﻼﻣﯥ وﻟري ﯾﺎ د ﮐووﯾډ – 19
ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷوی وي او ټﯾﺳټ ﮐﯾږي:
• ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺗر ھﻐﮫ وﺧت ﭘورې ﭘﮫ ﮐور ﭘﺎﺗﻲ
ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﯾﺳټ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻣﻌﻠوﻣﯥ ﺷﻲ.
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﮐورﻧۍ ﮐﯥ ﮐوم څوک د ﮐووﯾډ – 19
ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﻣګر ﻋﻼﻣﯥ ﻧﻠري ﯾﺎ ﻟﮫ ﻧږدې
ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷوی ﻧﮫ ﯾﯥ )د څﺎر ټﯾﺳټ(:
• ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ښووﻧځﻲ ﯾﺎ د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ ﻻړﺷﻲ.
ﭘﮫ دواړه ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ:
• ﮐﮫ د ټﯾﺳټ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﺛﺑت وي ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺑﺎﯾد د 14
ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ )ﻗرﻧطﯾن( ،ﭼﯥ د
ھﻐﮫ ورځﯥ ﻧﮫ ﺣﺳﺎﺑﯾږي ﭘﮫ ﮐوﻣﮫ ﭼﯥ دوی د
ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷوي ﻓرد ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﮫ
درﻟودﻟﯥ وي.

