د ﮐووﯾډ 19-ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت :ﭘﻲ ﺳﻲ آر  ،PCRاﻧټﯾﺟن او ﺳﯾروﻟوژي
د ﮐووﯾډ 19-ﻟﭘﺎره درې ډوﻟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺷﺗﮫ ﺗرڅو دا ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ ﯾو ﺷﺧص ﭘﮫ ﺗﭔرو وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ دا ﻧﺎروﻏﻲ ﻟرﻟﮫ )د ﺳﯾروﻟوژي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت دا ډول ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د  SARS-CoV-2ﯾﺎ د ھﻐﮫ
واﯾروس ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﻻﻣل ﮐﯾږي ﭘر وړاﻧدې د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐوي( ،ﯾﺎ دا ﻣﻌﻠوﻣوي ﭼﯥ اﯾﺎ ﯾو ﺷﺧص اوس ﻣﮭﺎل ﭘﮫ دې ﻧﺎروﻏﻲ اﺧﺗﮫ دی )د ﭘوﻟﯾﻣﯾرﯾز ﭘﮫ ﻧوم ﻣﺳﻠﺳل ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ) (PCRﻣﻌﺎﯾﻧﺎت او د اﻧټﯾﺟن ټﯾﺳټ ،دا داﺳﻲ ټﯾﺳټوﻧﮫ دي ﭼﯥ د ﻓﻌﺎل اﻧﻔﯾﮑﺷن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐوي( .ﭘﮫ دې ﺳﻧد ﮐﯥ د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  ،PCRاﻧټﯾﺟن ،او ﺳﯾروﻟوژي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﺗرﻣﻧځ ﺗوﭘﯾروﻧﮫ
ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي دي او دا ﭘﮑﯥ روښﺎﻧﮫ ﺷوې ﭼﯥ ﭘر ﯾوه ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺳرﺑﭔره ﺑل ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت څﮫ وﺧت ﮐﭔدای ﺷﻲ .دا ﺳﻧد د ﺗﭔګزاس اﯾﺎﻟت د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﮫ څﺎﻧګﯥ څﺧﮫ اﻗﺗﺑﺎس ﺷوی دی.
ﺳﯾروﻟوژي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
اﻧټﯾﺟن ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﻣوﺿوع
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د څﮫ ﻟﭘﺎره
ﮐﭔږي؟
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د ﭘﻲ ﺳﻲ آر ) PCRﻣﺎﻟﯾﮑوﻟﻲ( ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﺧﭘﻠﮫ د
ﭘوزې ،ﺳﺗوﻧﻲ ﯾﺎ ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻻرې ﭘﮫ ﻧورو ﺑرﺧو ﮐﯥ د
واﯾروس ارﺛﻲ )ﺟﻧﯾټﯾﮏ( ﻣواد ﻟټوي ﺗرڅو ﻣﻌﻠوﻣﮫ
ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ ﯾو ﺷﺧص  SARS-CoV-2ﻣﺛﺑت
ﻋﻔوﻧت ﻟري ﮐﮫ څﻧګﮫ.

د اﻧټﯾﺟن ټﯾﺳټوﻧﮫ د ﭘروټﯾﻧوﻧو ھﻐﮫ ټوټو ﺗﮫ ګوري
ﭼﯥ د  SARSCoV-2واﯾروس ﺟوړوي ﺗرڅو
ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ آﯾﺎ ﯾو ﮐس ﻣﺛﺑت ﻋﻔوﻧت ﻟري ﮐﮫ
څﻧګﮫ.

ﺳﯾروﻟوژي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د SARS-CoV-2
ﭘر وړاﻧدې د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ارزوي ﺗرڅو
ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ دا ﺷﺧص ﭘﮫ ﺗﯾرو وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ
ﭘﮫ دې ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺗﮫ ﺷوی و.
د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم د واﯾروﺳوﻧو ﺳره د ﻣﺑﺎرزې
ﻟﭘﺎره د ﺑدن ﻟﺧوا راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾږي IgM .ﻟوﻣړی اﻧټﻲ
ﺑﺎډي ﯾﺎ د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم دی ﭼﯥ د ﻣﯾﮑروب ﭘر
وړاﻧدې راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾږي ،ﻧو ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو
ﮐﯥ ﻟوﻣړی دا را څرګﻧدﯾږي ،ﻣﻌﻣوﻻ ﭘﮫ  1- 2اوﻧﯾو
ﮐﯥ .ﺑﯾﺎ ﺑدن د  IgGﭘﮫ ﻧوم ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ﺟوړوي،
ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏۍ ﻟﮫ ﭘﯾل څﺧﮫ ﺷﺎوﺧوا  2اوﻧۍ وروﺳﺗﮫ
ﭘﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﮐﯥ راڅرګﻧدﯾږي IgM .ﻣﻌﻣوﻻ ﭘﮫ څو
ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﻟﮫ وﯾﻧﯥ څﺧﮫ ورﮐﯾږي ،ﻣګر  IgGﮐوﻻی
ﺷﻲ د ﮐﻠوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻲ .د ﺑدن د
ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ځﯾﻧﯥ ټﯾﺳټوﻧﮫ د  IgMاو  IgGدواړه
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐوي او ځﯾﻧﯥ ټﯾﺳټوﻧﮫ ﯾوازې د  IgGﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﺗرﺳره ﮐوي.
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ﻣوﺿوع
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت څﻧګﮫ
ﺗرﺳره ﮐﯾږي؟

ﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ څﮫ
ﻣﻌﻧﯽ ﻟري؟

ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د
ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑﻲ ﻟﺧوا د ﭘوزې ﯾﺎ ﺳﺗوﻧﻲ ﻣﺎﯾﻊ
اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،او دا ﻣﺎﯾﻊ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻟﭘﺎره
ﻻﺑراﺗوار ﺗﮫ ﻟﯾږل ﮐﯾږي.

ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د
ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑﻲ ﻟﺧوا د ﭘوزې ﯾﺎ ﺳﺗوﻧﻲ ﻣﺎﯾﻊ
اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،او دا ﻣﺎﯾﻊ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻟﭘﺎره
ﻻﺑراﺗوار ﺗﮫ ﻟﯾږل ﮐﯾږي.

دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﺑﭔړﻧﻲ ټﯾﺳټ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ھم ﺗرﺳره
ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﭼټﮑۍ ﺳره
ﻣﻌﻠوﻣﭔږي ،دا ﻣﻌﻣوﻻ ﺳﺗﺎﺳو د ډاﮐټر ﭘﮫ دﻓﺗر
ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﯾږي.
د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ
دی ﭼﯥ ھﻐﮫ څوک ﭼﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﯾږي د ﮐووﯾډ-
 19راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐووﻧﮑﯽ واﯾرس ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ
ﻟري.

دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﺑﭔړﻧﻲ ټﯾﺳټ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ھم ﺗرﺳره
ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ  15دﻗﯾﻘو ﮐﯥ
ﻣﻌﻠوﻣﭔږي.

ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ ﻣﺛﺑﺗﮫ را
وﺧﭔژي ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه د  5ورځو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ
ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو څﺧﮫ ﺑﭔل او ﺟﻼ ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﯾرې د
ﯾو ﺷﺧص ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ ﮐوﻣﻲ ﻧښﻲ ﻧﮫ وي ،ﯾﺎ ﮐﮫ
ﯾﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻣﺦ ﭘر ښﮫ ﮐﯾدو وي او دا ﻓرد
ﭘﮫ ﭘﻧځﻣﮫ ورځ د  24ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ
ﮐوﻣو دارو درﻣﻠو ﺗﺑﮫ وﻧﮫ ﻟري.
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اﻧټﯾﺟن ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت

د اﻧټﯾﺟن ﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ دی ﭼﯥ ھﻐﮫ
څوک ﭼﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﯾږي د ﮐووﯾډ 19-راﻣﻧځ ﺗﮫ
ﮐووﻧﮑﯽ واﯾرس ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ ﻟري.
ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ ﻣﺛﺑﺗﮫ
راوﺧﭔژي ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه د  5ورځو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ
ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو څﺧﮫ ﺑﭔل او ﺟﻼ ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﯾرې د
ﯾو ﺷﺧص ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ ﮐوﻣﻲ ﻧښﻲ ﻧﮫ وي ،ﯾﺎ ﮐﮫ
ﯾﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻣﺦ ﭘر ښﮫ ﮐﯾدو وي او دا ﻓرد
ﭘﮫ ﭘﻧځﻣﮫ ورځ د  24ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ
ﮐوﻣو دارو درﻣﻠو ﺗﺑﮫ وﻧﮫ ﻟري.

ﺳﯾروﻟوژي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،د وﯾﻧﯥ ﯾوه ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل
ﮐﯾږي او د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﻻﺑراﺗوار ﺗﮫ ﻟﯾږل
ﮐﯾږي.

د اﻧټﻲ ﺑﺎډي ﯾﺎ ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ
ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ دی ﭼﯥ ھﻐﮫ څوک ﭼﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﮐﯾږي اﺣﺗﻣﺎل ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﯾرو وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ
ﮐووﯾډ 19-اﺧﺗﮫ ﺷوی وي او د دوی د ﺑدن
ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم داﺳﻲ اﻧټﻲ ﺑﺎډي را ﻣﻧځﺗﮫ ﮐړي
ﭼﯥ د ھﻣدې واﯾرس ﺳره ﻣﺑﺎرزه وﮐړي.
د اﻧټﻲ ﺑﺎډي ﯾﺎ د ﺑدن د ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم د ﻣﺛﺑت
ټﯾﺳټ ﭘر ﻣﮭﺎل د ﺷﺧص د ﺟﻼ ﮐﭔدﻟو ﯾﺎ ﯾواځﻲ
ﮐﭔدﻟو ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﺷﺗﮫ .ﮐﮫ ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ
ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وي ،د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRﯾﺎ اﻧټﯾﺟن
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺗرﺳره ﮐړئ ﺗرڅو ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ
اﯾﺎ ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ ﻣو اوس ھﻣدا واﯾرس ﺷﺗﮫ ﮐﮫ
څﻧګﮫ.
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ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټ څﮫ
ﻣﻌﻧﯽ ﻟري؟

د ﻣﻧﻔﻲ ﻣﺎﻟﯾﮑوﻟوﻧو ټﯾﺳټ ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ دی ﭼﯥ د
 SARS-CoV-2ﭘﮫ ﻧوم واﯾروس ﻧﮫ دی ﻣوﻧدل
ﺷوی .ﭘﮫ ھرﺻورت ،دا ددې اﺣﺗﻣﺎل ﻧﮫ ردوي
ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ واﯾرس د ﮐﺷف
وړ ﮐﭼﯥ ﺗﮫ ورﺳﭔږي ،ﯾو ﺷﺧص دې ﭘﮫ دې
واﯾرس اﺧﺗﮫ وي.

د اﻧټﯾﺟن ﻣﻧﻔﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ دي ﭼﯥ د
 SARS-CoV-2واﯾرس ﭘروټﯾﻧوﻧﮫ ﻧﮫ دي ﻣوﻧدل
ﺷوي .ﭘﮫ ھرﺻورت ،دا ددې اﺣﺗﻣﺎل ﻧﮫ ردوي ﭼﯥ
ﮐﭔدای ﺷﻲ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ واﯾرس د ﮐﺷف وړ
ﮐﭼﯥ ﺗﮫ ورﺳﭔږي ،ﯾو ﺷﺧص دې ﭘﮫ دې واﯾرس
اﺧﺗﮫ وي.

د ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧټرول او ﻣﺧﻧﯾوي اداره )(CDC
د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺷوي ﻧﮫ وي ،د
ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره ﻗرﻧطﯾن وړاﻧدﯾز ﮐوي او ﺑﯾﺎ د
ﻧورو ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺟدي ډول د ﻣﺎﺳﮏ
ﮐﺎروﻟو ﺗوﺻﯾﮫ ﮐوي .ﮐﮫ دا ﮐس ﻟﮫ  2ﮐﻠوﻧو څﺧﮫ
ﮐم ﻋﻣر وﻟري ،ﻧو ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗل اړﯾن ﻧﮫ دي.

ﮐﮫ د اﻧټﯾﺟن د ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټ ﺳره ﺳره ﻻ ھم دا اﻧدﭔښﻧﮫ
ﻣوﺟوده وي ﭼﯥ ﯾﺎد ﺷﺧص ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19-اﺧﺗﮫ دی،
ﻧو ھﻣدﻏﮫ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRټﯾﺳټ ﻟﮫ
ﻻرې ﺑﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷﻲ.

د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺷوي وي او د
دوی د دوھم  mRNAډوز اﺧﯾﺳﺗﻠو څﺧﮫ ﯾﯥ ﺗر
ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ډﭔر وﺧت ﺗﭔر ﺷوی وي ،ﯾﺎ د
ﺟﺎﻧﺳن اﯾﻧډ ﺟﺎﻧﺳن  J&Jﻟﮫ واﮐﺳﯾن څﺧﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ
دوو ﻣﯾﺎﺷﺗو څﺧﮫ ډﯾر وﺧت ﺗﭔر ﺷوی وي او
ﻻﯾﯥ ھم ﺗﻘوﯾﺗﻲ ډوز ﻧﮫ وي ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی ،دا ډول
اﺷﺧﺎﺻو ﺗﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧټرول او ﻣﺧﻧﯾوي
اداره ) (CDCد ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره د ﻗرﻧطﯾن او
وروﺳﺗﮫ د اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺟدي ډول
د ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺎروﻟو ﺗوﺻﯾﮫ ﮐوي.
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د ﺑدن د ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ﯾﺎ اﻧټﻲ ﺑﺎډي ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټ ﭘﮫ
دې ﻣﻌﻧﯽ دی ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ دﻏﮫ ﺷﺧص ﭘﮫ ﺗﯾرو
وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﮐووﯾډ 19-ﻧﮫ درﻟود .ﭘﮫ ھر ﺻورت،
ﮐﭔدای ﺷﻲ دا ﺷﺧص اوس ھم اﻧﻔﯾﮑﺷن وﻟري ﯾﺎ ﭘﮫ
واﯾرس ﺑﺎﻧدې ﮐﮑړ وي او د اﻧټﻲ ﺑﺎډي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺑﮫ ﻟﮫ
وﺧت وړاﻧدې راټول ﺷوي وي او ﭘﮫ دې ﺳره ﺑﮫ ﯾﯥ
ﻣﺛﺑﺗﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ورﮐړې وي.

د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺷوي ﻧﮫ وي ،د
ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧټرول او ﻣﺧﻧﯾوي اداره  CDCاوس دا
ﺗوﺻﯾﮫ ﮐوي ﭼﯥ دوی ﺑﺎﯾد د ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره
ﻗرﻧطﯾن ﺷﻲ او وروﺳﺗﮫ د اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره
ﭘﮫ ﺟدي ډول ﻣﺎﺳﮏ وﮐﺎروي .ﮐﮫ دا ﮐس ﻟﮫ  2ﮐﻠوﻧو
څﺧﮫ ﮐم ﻋﻣر وﻟري ،ﻧو ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗل اړﯾن ﻧﮫ
دي.

ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﭘﻧځو ورځو ﻗرﻧطﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وي،
ﻧو دا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ واﯾرس اﺧﺗﮫ ﺷوی ﺷﺧص د
 10ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ټوﻟﯾزو ځﺎﯾوﻧو او د ﻧورو
ﺧﻠګو ﺳره د ﺗﻣﺎس ﭘر ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ھر
وﺧت ﯾو ښﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي.

د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺷوي وي او د ﺧﭘل
د  mRNAد دوھم ډوز ﻟګوﻟو څﺧﮫ ﯾﯥ ﺗر ﺷﭘږو
ﻣﯾﺎﺷﺗو زﯾﺎت وﺧت ﺗﭔر ﺷوی وي ،ﯾﺎ ﯾﯥ د ﺟﺎﻧﺳن
اﯾﻧډ ﺟﺎﻧﺳن  J&Jواﮐﺳﯾن ﻟګوﻟو څﺧﮫ ﺗر دوو ﻣﯾﺎﺷﺗو
زﯾﺎت وﺧت ﺗﭔر ﺷوی وي او ﻻ ﺗر اوﺳﮫ ﯾﯥ ﺗﻘوﯾﺗﻲ
ډوز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی ﻧﮫ وي ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧټرول او
ﻣﺧﻧﯾوي اداره  CDCاوس دا ﺗوﺻﯾﮫ ﮐوي ﭼﯥ دوی
ﺑﺎﯾد د ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره ﻗرﻧطﯾن ﺷﻲ او وروﺳﺗﮫ د
اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺟدي ډول ﻣﺎﺳﮏ
وﮐﺎروي.

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﺧﭘل د واﮐﺳﯾن ﺗﻘوﯾﺗﻲ ډوز ﯾﯥ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ،ﭘﮫ ﺗﯾرو  90ورځو ﮐﯥ ﯾﯥ

ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﭘﻧځو ورځو ﻗرﻧطﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وي ،ﻧو دا
اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ واﯾرس اﺧﺗﮫ ﺷوی ﺷﺧص د 10
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واﯾرس ﻟرﻟﯽ وي ،ﯾﺎ ﯾﯥ د ﺧطر څﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي
ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗﯽ وي ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﮫ  6ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ
د ﺧﭘل  mRNAﻟوﻣړﻧﻲ ﻟړۍ ﺑﺷﭘړه ﮐړې وي
ﯾﺎﯾﯥ د دوو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﺟﺎﻧﺳن اﯾﻧډ
ﺟﺎﻧﺳن  J&Jدوز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ،دا اﺷﺧﺎص
د ﺧطر د ﻣﺧﻧﯾوی ﻟﭘﺎره ﻗرﻧطﯾن ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟري،
ﻣګر ﺑﺎﯾد د  10ورځو ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي.
د ټوﻟو ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
وي ،د ښو اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د SARS-
 CoV-2ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ھم ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ د ﺧطر ﺳره
د ﻣﺦ ﮐﭔدو وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﻧځﻣﮫ ورځ ﺗرﺳره ﮐﭔږي.
ﭘﮫ ﮐوﻣو اﺷﺧﺎﺻو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻟﯾدل
ﺷﻲ ،دوی ﺑﺎﯾد ﺳﻣﻼﺳﻲ ﻗرﻧطﯾن ﺷﻲ ﺗر څو
ددوی ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټ دا ﺗﺎﯾﯾدوي ﭼﯥ دا ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ
ﻟﮫ ﮐووﯾډ 19-ﺳره اړﯾﮑﮫ ﻧﮫ ﻟري.
ھرو ﻣرو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدئ ،ﻟږ
ﺗر ﻟږه ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ  6ﻓوټﮫ ﻟرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ،ﺧﭘل
ﻻﺳوﻧﮫ وﻣﯾﻧځﺊ ،د ګڼﯥ ګوڼﯥ څﺧﮫ ډډه وﮐړئ ،او د
ﮐووﯾډ 19-د ﺧﭘرﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﻧور ګﺎﻣوﻧﮫ
واﺧﻠﺊ.
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ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ټوﻟﯾزو ځﺎﯾوﻧو او د ﻧورو ﺧﻠګو ﺳره
د ﺗﻣﺎس ﭘر ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ھر وﺧت ﯾو ښﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي.
ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﺧﭘل د واﮐﺳﯾن ﺗﻘوﯾﺗﻲ ډوز ﯾﯥ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ،ﭘﮫ ﺗﯾرو  90ورځو ﮐﯥ ﯾﯥ
واﯾرس ﻟرﻟﯽ وي ،ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﮫ  6ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ﺧﭘل
 mRNAﻟوﻣړﻧۍ ﻟړۍ ﺑﺷﭘړه ﮐړې وي ﯾﺎﯾﯥ د دوو
ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﺟﺎﻧﺳن اﯾﻧډ ﺟﺎﻧﺳن J&J
دوز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ،دا اﺷﺧﺎص د ﺧطر د
ﻣﺧﻧﯾوی ﻟﭘﺎره ﻗرﻧطﯾن ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟري ،ﻣګر ﺑﺎﯾد د
 10ورځو ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي.
د ټوﻟو ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي ،د
ښو اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د SARS-CoV-2
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ھم ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ د ﺧطر ﺳره د ﻣﺦ ﮐﭔدو
وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﻧځﻣﮫ ورځ ﺗرﺳره ﮐﭔږي .ﭘﮫ ﮐوﻣو
اﺷﺧﺎﺻو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،دوی ﺑﺎﯾد
ﺳﻣﻼﺳﻲ ﻗرﻧطﯾن ﺷﻲ ﺗر څو ددوی ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټ دا
ﺗﺎﯾﯾدوي ﭼﯥ دا ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻟﮫ ﮐووﯾډ 19-ﺳره اړﯾﮑﮫ
ﻧﮫ ﻟري.
ھرو ﻣرو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدئ،
ﻟږ ﺗر ﻟږه ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ  6ﻓوټﮫ ﻟرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ،ﺧﭘل
ﻻﺳوﻧﮫ وﻣﯾﻧځﺊ ،د ګڼﯥ ګوڼﯥ څﺧﮫ ډډه وﮐړئ ،او د
ﮐووﯾډ 19-د ﺧﭘرﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﻧور ګﺎﻣوﻧﮫ
واﺧﻠﺊ.
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څﮫ وﺧت ګټور
دي؟

• دا ددې ﻟﭘﺎره ﮐﺎرﭔدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﮐوم
ﺷﺧص ﻧﺎروﻏﻲ ﻟري.
• دا ﮐوﻻی ﺷﻲ د ھﻐو ﺧﻠګو ﭘﮫ ﭘﭔژﻧدﻟو ﮐﯥ
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ دوی څﺧﮫ ﻧورو
ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ ﻧﺎروﻏﻲ اﻧﺗﻘﺎﻟﭔږي.

ﭘﮫ ﮐوم وﺧت ﮐﯥ
ګټور ﻧﮫ وي؟

• دا ﺑﮫ ځﯾﻧﯥ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﻣﻌﻠوم ﻧﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ دې • د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ﯾﺎ د اﻧټﻲ ﺑﺎډي ځﯾﻧﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
• دا ﯾوازې ﭘﮫ دې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ
ﭘﮫ ﻟږ اﻧدازه ﺣﺳﺎﺳﯾت او ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوي ﻟري او ﻟﮫ
واﯾرس اﺧﺗﮫ دي.
ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي اﯾﺎ ﯾو څوک د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل
ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﮐﭔدای ﺷﻲ د ﺑﺎور وړ ﭘﺎﯾﻠﯥ وﻧﮫ ﻟري.
ﻧﺎروﻏﻲ ﻟري ﮐﮫ څﻧګﮫ .دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﮫ دې ﺑرﺧﮫ
• د اﻧټﯾﺟن ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﺣﺳﺎﺳﯾت د ﻣﺎﻟﯾﮑوﻟﻲ ټﯾﺳټوﻧو ﭘﮫ
ﺷﺧص
ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﯾو
ﭘرﺗﻠﮫ ﻟږ دی ،دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ دې • د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ اﻧټﻲ ﺑﺎډي ځﯾﻧﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﭘﺧوا ﻧﺎروﻏﻲ ﻟرل .دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﮫ دې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ھم
ﮐﭔدای ﺷﻲ د ﮐروﻧﺎ واﯾرس د ﻧورو ډوﻟوﻧو ﺳره
ﮐﯥ ﻣﻧﻔﻲ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻏﻠطﯥ راوﺧﭔژي.
ﭼﯥ د  SARS-CoV-2ﻣرﺑوط ﻧﮫ وي او د
ﻣرﺳﺗﮫ ﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ وښﯾﻲ ﮐوم ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﮐووﯾډ • -ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټوﻧو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ټﯾﺳټ ﭘﮫ ﺳﺗرګﮫ
 19ﺳره ﻣﺦ ﺷوي وي د ﺧطر ﺳره د ﻣﺦ ﮐﭔدﻟو
ﮐووﯾډ 19-ﻻﻣل ﮐﯾږي ،ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
وﮐﺗل ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې د اﻧټﯾﺟن ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﻲ
وروﺳﺗﮫ د  2اوﻧﯾو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺑﮫ دوی ﭘﮫ دې
وﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺳره د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻏﻠطﯥ
راوﺧﭔژي او ﻟﮫ دې ﺳره ﺳره د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺗﮫ ﺷﻲ.
ﺛﺎﺑﺗﭔدای ﺷﻲ.
ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑﯽ ﺷﺧص دا اﻧدﭔښﻧﮫ وﻟري ﭼﯥ ﯾﺎد
• ﭘﮫ ځﯾﻧو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ،واﯾروس د ﻧﺎروﻏۍ د ﭘﯾل ﭘﮫ
ﺷﺧص ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19-اﺧﺗﮫ دی ،ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ • ﻣوږ ﺗر اوﺳﮫ ﭘﮫ دې اړه ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﮫ ﻟرو
ﻟوﻣړﯾو څو ورځو ﮐﯥ ﯾوازې د ﭘﻲ ﺳﻲ آر PCR
ﭼﯥ وواﯾو ﯾو څوک ﭼﯥ د واﯾرس ﭘر وړاﻧدې د
ﺑﺎﯾد د ﻣﺎﻟﯾﮑوﻟﻲ ټﯾﺳټ ﻟﮫ ﻻرې د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﯥ
ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻣوﻧدل ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ﻧو ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﮐﮫ
اﻧټﻲ ﺑﺎډي ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم وﻟري څوﻣره ﺧوﻧدي
ﺗﺎﯾﯾد ﺷﻲ.
ﭼﯾرې د ﻧﺎروﻏۍ ﻟﮫ ﭘﯾل څﺧﮫ ﺗر څو ورځو زﯾﺎت
دی ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﻧﺎروﻏۍ ﺑﮫ ﺑﯾﺎځﻠﻲ ﻧﮫ اﺧﺗﮫ ﮐﭔږي.
وﺧت ﺗﭔرﭔدﻟو وروﺳﺗﮫ د ﺑدن ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت واﺧﯾﺳﺗل
ﺣﺗﯽ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﺑدن ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳټم ﯾﺎ د اﻧټﻲ
ﺷﻲ ﻧو ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﮐﯥ واﯾرس وﻧﮫ
ﺑﺎډي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﯾﯥ ﻣﺛﺑت را ﺧﺗﻠﻲ ،ھم ﻟﮫ ﺧطر ﺳره
ﻣوﻧدل ﺷﻲ.
د ﻣﺦ ﮐﭔدو ﭘر ﻣﮭﺎل ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾن ﺷﻲ ځﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ
ﻧﺎروﻏۍ د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو اﻣﮑﺎن ﺷﺗﮫ .اﯾﺎ دﻟﺗﮫ ﺑﺎﯾد د
• ﭘﮫ ځﯾﻧو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ،واﯾرس د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRﭘﮫ
ﻣرﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﭘوزه او ﺳﺗوﻧﻲ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻟﮫ ﻻرې د
واﮐﺳﯾن د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧل ﺷﻲ؟
ھﻐﮫ وﺧت ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ دوی څﺧﮫ ﻧورو ﺧﻠﮑو
ﺗﮫ ﺳراﯾت وﮐړي د څو اوﻧﯾو ﻟﭘﺎره ﻣوﻧدل ﮐﭔدای
ﺷﻲ.

• دا د دې ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ژر ﺗر ژره
ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ څوک ﻓﻌﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟري.
• دا ﮐوﻻی ﺷﻲ د ھﻐو ﺧﻠګو ﭘﮫ ﭘﭔژﻧدﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ
وﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ دوی څﺧﮫ ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ ﻧﺎروﻏﻲ
اﻧﺗﻘﺎﻟﭔږي.
• دا د ﻣﺎﻟﯾﮑوﻟﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﻟږ ګران
دی.

•
•
•
•

ﭘﮫ دې ﺳره ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭘﭔژﻧدل ﮐﭔږي ﭼﯥ ﭘﺧوا ﯾﯥ
ﯾوه ﻧﺎروﻏﻲ ﻟرﻟﮫ ،آن ﮐﮫ ﭘﮫ ھﻐوی ﮐﯥ د ﯾﺎدې
ﻧﺎروﻏۍ ﮐوﻣﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ھم ﻧﮫ وې.
دا ﮐوﻻی ﺷﻲ د ھﻐو اﺷﺧﺎﺻو ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣوﻟو ﮐﯥ
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ څوک د روﻏﺗﯾﺎ ﻣوﻧدﻟو ﭘﻼزﻣﺎ
ﻣﺳﺗﺣﻖ دي.
دا د ﻧﻔوس ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ګټور ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت دي ﺗر څو دا
ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه ټوﻟﻧﮫ ﯾﺎ ﯾوه ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ
ﻣﻣﮑن څوﻣره ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19-اﺧﺗﮫ ﺷوي وي.
ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ډول ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﻧﺎروﻏۍ د ﭘﯾل ﭘﮫ
ﻧږدو ﮐﯥ وﺷﻲ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﯥ ﻣﻧﻔﻲ وي ،ﻟﮫ
ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد د ﮐووﯾډ 19-د ﻣﺛﺑت اﻧﻔﮑﺷن د
ﮐﺷﻔوﻟو ﻟﭘﺎره اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮫ ﺷﻲ.

ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو د ګټو ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي
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ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻧوي ټﯾﺳټوﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت راځﻲ ،دوی ارزول ﮐﯾږي ﭼﯥ دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت څوﻣره ښﮫ ﮐﺎر ﮐوي .ﮐﭔدای ﺷﻲ ﺗﺎﺳو ﻻﻧدې اﺻطﻼﺣﺎت وګورئ ﭼﯥ ﭘﮫ راﭘوروﻧو ﮐﯥ د ﻧوﯾو ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو او ټﯾﺳټوﻧو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي.
ﺣﺳﺎﺳﯾت :ځﯾﻧﯥ وﺧﺗوﻧﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت د "رﯾښﺗﯾﻧﯥ ﻣﺛﺑﺗﯥ اﻧدازې" ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎدﯾږي .د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﯾو ﺷﺧص ﻧﺎروﻏﻲ وﻟري ،دا اﻧدازه ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ دې اړه څو ځﻠﻲ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﺛﺑﺗﮫ راﺧﺗﻠﯥ ده .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ
ﺗوګﮫ ،ﮐﮫ ﭼﯾرې ﯾو ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﯾﺎ ټﯾﺳټ  ٪80ﺣﺳﺎس وي ،دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ ده ﭼﯥ دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﮫ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺗﮫ  ٪80ﻧﺎروﻏﺎن ﻣﻌﻠوﻣوي )رﯾښﺗﯾﻧﻲ ﻣﺛﺑت( .ﭘﮫ ھرﺻورت ،ﭘﮫ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺗﮫ  ٪20ﻧﺎروﻏﺎن د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﯾﺎ
ټﯾﺳټ ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻧﮫ دي ﻣﻌﻠوم ﺷوي )ﻧﺎﺳم ﻣﻧﻔﻲ(.
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ :اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺗﮫ ځﯾﻧﻲ وﺧﺗوﻧﮫ "رﯾښﺗﯾﻧﯥ ﻣﻧﻔﻲ اﻧدازه" ھم وﯾل ﮐﭔږي .دا اﻧدازه ﮐوي ﭼﯥ ﯾو ﺷﺧص ﭼﯥ ﻧﺎروﻏﻲ وﻧﮫ ﻟري څو ځﻠﻲ دده د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﯾﺎ ټﯾﺳټ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﻧﻔﻲ ده .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾو
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﯾﺎ ټﯾﺳټ  ٪80اﺧﺗﺻﺎﺻﯾت وﻟري ،دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوګﮫ  ٪80ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻧﺎروﻏﻲ ﻧﮫ ﻟري د ﻣﻧﻔﻲ ټﯾﺳټ )رﯾښﺗﯾﻧﻲ ﻣﻧﻔﻲ( ﭘﮫ ﺗوګﮫ راﭘور ﮐوي .ﭘﮫ ھرﺻورت ٪20 ،ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ دا ﻧﺎروﻏﻲ ﻧﮫ
ﻟري ﭘﮫ ﻏﻠط ډول د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻟﺧوا د ﻣﺛﺑت )ﻧﺎﺳم ﻣﺛﺑت( ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوي وي.
د ﻣﺛﺑﺗﯥ وړاﻧدوﯾﻧﯥ اﻧدازه :د ﻣﺛﺑﺗﯥ وړاﻧدوﯾﻧﯥ اﻧدازه ﯾوه اﻧدازه ده ﭼﯥ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي دا اﺣﺗﻣﺎل څوﻣره دی ﭼﯥ ﯾو ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت دي د ﻧﺎﺳم ﻣﺛﺑت ﭘر ځﺎی رﯾښﺗﯾﻧﻲ ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت وي .دا ﭘﮫ دې ﭘورې اړه ﻟري ﭼﯥ د
ﻧﻔوس ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﯾږي څوﻣره اﺷﺧﺎص ﯾﯥ دا ﻧﺎروﻏﻲ ﻟري .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻧﻔوس ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ډﯾر ﻟږ ﺧﻠﮏ داﺳﯥ وي ﭼﯥ دا ﻧﺎروﻏﻲ ﯾﯥ درﻟوده ،ﻧو د دې اﺣﺗﻣﺎل ډﯾر دی ﭼﯥ ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت دې ﭘﮫ ﻧﺎﺳﻣﮫ
ﺗوګﮫ ﻣﺛﺑت وي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﯾو ﻧﻔوس ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ډﯾری داﺳﯥ ﺧﻠﮏ وي ﭼﯥ ﻧﺎروﻏﻲ ﯾﯥ درﻟوده ،ﻧو د دې اﺣﺗﻣﺎل ډﯾر دی ﭼﯥ ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت دې ﭘﮫ رﯾښﺗﯾﻧﯥ ﺗوګﮫ ﻣﺛﺑت وي.
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