ﺗﺎﺳو د ﮐووﯾډ  19-ﻟﮫ ﻧﺎروغ ﺳره ﻟﮫ ﻧږدې ﺗﻣﺎس ﻧﯾوﻟﯽ دی ،ﻧو اوس ﺑﺎﯾد څﮫ وﮐړئ؟
دا ﻻرښود د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19 -د اﺧﺗﮫ ﺷﺧص ﺳره ﯾﯥ ﻧږدې اړﯾﮑﯥ ﻧﯾوﻟﻲ وي .دا د ھﻐﮫ ﭼﺎ ﭘﮫ اړه دی ﭼﯥ د  24ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﭘﮫ ﻣوده ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣﺟﻣوﻋﻲ ﺗوګﮫ د 15
دﻗﯾﻘو ﯾﺎ ﻟﮫ دې څﺧﮫ د ډﯾر وﺧت ﻟﭘﺎره د  6ﻓوټو ﭘﮫ اﻧدازه د داﺳﯥ ﭼﺎ ﺳره ﭘﮫ ﺗﻣﺎس ﮐﯥ ﺷوی وي ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏﻲ ﺳﺎري ګڼل ﮐﯾږي )ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د ﻧښو ﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﭔدو څﺧﮫ  48ﺳﺎﻋﺗﮫ
ﻣﺧﮑﯥ؛ ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻋﻼﯾم ﻧﮫ وي ښﮑﺎره ﺷوي د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻟﮫ ﻧﯾټﯥ څﺧﮫ  48ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﺧﮑﯥ(.

د څﺎرﻧﯥ دوره

د ﺧﭙﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ دورې ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ او ﯾﺎ ﺑﻞ ورﺗﮫ ځﺎی ﮐﯥ .د ګڼﯥ ګﻮڼﯥ ﻟﮫ ځﺎﯾﻮﻧﻮ او ﻋﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ څﺨﮫ ډډه وﮐړئ او ټﻮﻟﻨﯿﺰ واټﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړئ.
دا ﭘﮫ دې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د څﺎرﻧﯥ ﭘﮫ دې ﻣﻮده ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﮫ ځﺎﯾﻮﻧﻮ څﺨﮫ ﻟﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ﻟﮫ ھﻐﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ څﺨﮫ ﭼﯥ ھﻠﺘﮫ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧږدې اړﯾﮑﮫ ﻧﯿﻮل ﮐﯧږي
)د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،د ﭘﯿﺮ او ﭘﻠﻮر ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ ،د ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﯿﺎﺗﺮوﻧﮫ ،ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻲ( ،ﮐﺎر ځﺎﯾﻮﻧﮫ ،ښﻮوﻧځﻲ او ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ځﺎﯾﻮﻧﮫ ،ھﻤﺪا راز د ﻋﺎﻣﮫ ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﻟﮫ ﮐﺎروﻟﻮ څﺨﮫ
ډډه وﮐړئ )ﻟﮑﮫ ،ﺑﺲ ﻣﻮټﺮ ،ﻣﯿټﺮو ،ټﮑﺴﻲ ،ﻣﺸﺘﺮک وﺳﺎﯾﻞ( ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﯾﺎ د روﻏﺘﯿﺎ د ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰې ادارې ﻟﺨﻮا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﯧږي ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ دا ﻻرښﻮوﻧﯥ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړئ .د ھﻐﮫ ﭼﺎ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎروﻏۍ د اﺧﺘﮫ ﮐﺲ ﺳﺮه ﯾﯥ ﻟﮫ ﻧږدې ﺗﻤﺎس ﻧﯿﻮﻟﯽ وي ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﻻزﻣﻲ دی ،اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﭘﮫ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺘﮫ ﮐﺲ او ﻟﮫ ﻧږدې ﺗﻤﺎس
ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ دواړو د ﺗﻤﺎس ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﭘﮫ دواﻣﺪاره او ﺳﻢ ډول ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻲ وي؛ ﭘﮫ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻗ ﺮﻧﻄﯿﻦ ﻻزﻣﻲ ﻧﮫ دی .
•
•

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮي ﻧﮫ ﯾﺎﺳﺖ ،د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﯿﻮي اداره  CDCﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻨځﻮ ورځﻮ د ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ او وروﺳﺘﮫ ﺑﯿﺎ د اﺿﺎﻓﻲ 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 ﺗﺎﺳﻮ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ اود  mRNAد دوھﻢ ډوز اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ څﺨﮫ ﻣﻮ ﺗﺮ ﺷﭙږو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ډﭔﺮ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮی وي ،ﯾﺎ د ﺟﺎﻧﺴﻦ اﯾﻨډ ﺟﺎﻧﺴﻦ  J&Jﻟﮫ واﮐﺴﯿﻦ
څﺨﮫ ﻣﻮ ﺗﺮ دوو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ډﯾﺮ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮی وي او ﺗﺮاوﺳﮫ ﻣﻮ ﺗﻘﻮﯾﺘﻲ ډوز ﻧﮫ وي ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړی ،ﻧﻮ ﭘﮫ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﯿﻮي
اداره ) (CDCد ﭘﻨځﻮ ورځﻮ د ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ او وروﺳﺘﮫ د اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻨځﻮ ورځﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺟﺪي ډول د ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﻮي .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 .

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 ﯾﺎ ﯾﯥ 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-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.
*ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ دا ﯾﺎد وﻟرئ ،ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﮐورﻧۍ ﻟﮫ ﻏړو څﺧﮫ ﯾو ﻏړی ﯾﺎﺳت ،ﺳﺗﺎﺳو د ﻗرﻧطﯾن ﻣوده ﺑﮫ وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﭘﯾل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻗﺿﯾﮫ ﻟﮫ اﻧزوا
څﺧﮫ ووځﻲ.
د ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ د ﻣﻮدې د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﭙﺎره دﻏﮫ وﯾﺐ ﭘﺎڼﯥ ﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐړئ  . health.nd.gov/covidcalculatorﭘﮫ ﺑﺸﭙړ ډول واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ
د ﻧﻮرو ﺑﺸﭙړ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﯾﺎ ﻓﺰﯾﮑﻲ واټﻦ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﺮﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﻨﺪو ﺧﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺑﻨﺪو ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﯿﺪﻧﮫ وﮐړي .د ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﮐﻨټﺮول او
ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ )  (CDCڅﺨﮫ د ﻻ زﯾﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎره دﻟﺘﮫ ﮐﻠﯿﮏ وﮐړئ.
د  North Dakotaﻟﺨﻮا د ھﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﮐﻮوﯾډ  19-ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت وﮐړي ﭘﮫ وړﯾﺎ ډول ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .د وړﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه د ﺗﺎزه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره دﻟﺘﮫ ﮐﻠﯿﮏ وﮐړئ.

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎروغ ﺷﺊ او ﭘﮫ دې ﻣﻮده ﮐﯥ د ﮐﻮوﯾډ  19-ﻟﭙﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺊ او د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﻮ ﻣﺜﺒﺘﮫ وي ،ﻧﻮ  NDDoHﺑﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﮐﻮوﯾډ  19-د ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮي ﻧﺎروغ
ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ څﺎرﻧﯥ ﭘﺮ دوام ﮐﺎر وﮐړي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ ھﻐﮫ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺗﻤﺎس ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ اړﯾﮑﮫ ﻧﯿﻮﻟﯥ وي ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﻧﮫ ﺷﻲ ،اﻟﺒﺘﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﺟﻮﺗﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ دوی
د ﯾﻮ داﺳﯥ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤﺎس ﻧﯿﻮﻟﯽ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺷﺨﺺ د ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮس ﻣﺜﺒﺘﮫ ﭘﯧښﮫ ﻟﺮي.

د ﺳﻧد وروﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ12/28/2021 :

ﺗﺎﺳو د ﮐووﯾډ  19-ﻟﮫ ﻧﺎروغ ﺳره ﻟﮫ ﻧږدې ﺗﻣﺎس ﻧﯾوﻟﯽ دی ،ﻧو اوس ﺑﺎﯾد څﮫ وﮐړئ؟
د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو او د ټوﻟﯾز ژوﻧداﻧﮫ ﭘﮫ ﻧورو ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗو ﮐﯥ ﻣﭔﺷت ﮐﺳﺎن او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد دﻟﺗﮫ او دﻟﺗﮫ د
 NDDoHﻻرښووﻧﯥ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي.

د ﮐووﯾډ 19 -ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ

د ﻧﻮي ﮐﻮروﻧﺎ واﯾﺮس ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻋﺎﻣﯥ ﻧښﯥ ﺗﺒﮫ او ټﻮﺧﯽ ،ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰه ،د ﺧﻮﻧﺪ/ﺑﻮی ﺣﻮاس ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐﻮل ،د ﺳﺘﻮﻧﻲ درد ،د ﺑﺪن درد ،ﺳﺮ درد ،ﺳﺎړه ،اﺳﮭﺎل او
زړه ﺑﺪی /ﺧﻮاګﺮځﯽ دي .دا ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ د ډﯾﺮو ﻧﻮرو ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھﻢ را ﻣﻨځﺘﮫ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﺑﺪن ﮐﯥ ﺗﺒﮫ ﯾﺎ ﮐﻮﻣﮫ ﺑﻠﮫ ﻧښﮫ را ﻣﯿﻨځﺘﮫ ﺷﻲ ،ﻧﻮ دا ﭘﮫ دې
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮫ ده ﭼﯥ ګﻨﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮوﯾډ  19-ﻟﺮئ ،ﻣګﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﻼﺳﻲ د ﮐﻮوﯾډ  19-ازﻣﻮﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﺊ.

ﺧﭘل ﻓﺷﺎر او ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﭼﯾﮏ ﮐړئ

دا ډﭔﺮه ﻣﮭﻤﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮه ورځ ﺧﭙﻞ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟﺖ وڅﺎرئ ﺗﺮ څﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ وﺷﻲ او د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﻣﻮ ژر ﺗﺮ ژره درﻣﻠﻨﮫ وﺷﻲ .د ﮐﺮوﻧﺎ
واﯾﺮس د ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ،ﭘﮫ ﮐﻮوﯾډ  19-ﻧﺎروﻏﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺧﺘﮫ ﮐﯧﺪﻟﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﺑﺪن ﮐﯥ د ﻧښﻮ د راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﯧﺪو ﺗﺮ ﻣﻨځ  14ورځﯥ ﻣﻮده ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
اوږد وﺧﺖ دی.
•
•
•

ﺧﭙﻞ ﻓﺸﺎر وګﻮرئ )ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ د ﺗﺮﻣﺎﻣﯿﺘﺮ ﭘﮫ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﮐﯥ ښﻮدل ﺷﻮي دي( ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ  2ځﻠﻲ:
 oﯾﻮ ځﻞ ﺳﮭﺎر او ﺑﯿﺎ ﻣﺎښﺎم )ﮐﮫ ﻣﻮ ھﯿﺮ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ھﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ ﻣﻮ ﭘﮫ ﯾﺎد ﺷﻮل ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺧﭙﻞ ﻓﺸﺎر وګﻮرئ (
ھﻤﺪاراز ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﻮ ﭘﮫ ﺑﺪن ﮐﯥ ﺗﺒﮫ ﭘﯿﺪا ﺷﻲ ﯾﺎ د ﺗﺒﯥ اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ،ﺧﭙﻞ ﻓﺸﺎر ﭼﯿﮏ ﮐړئ.
ھﺮه ورځ د ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﻧښﻮ ﻧښﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ،ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ دوه ځﻠﻲ ﺧﭙﻞ د ﻓﺸﺎر درﺟﮫ وﻟﯿﮑﺊ .

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ) 100. 4°Fﯾﺎ ﻟﻮړه اﻧﺪازه( ﺗﺒﮫ ﻟﺮئ ،ﯾﺎ ھﻢ ټﻮﺧﯽ ،ﺳﺎه ﻟﻨډي ،ﯾﺎ ﻧﻮرې ﻧښﯥ ﻟﮑﮫ د ﺧﻮﻧﺪ  /ﺑﻮی اﺣﺴﺎس ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐﻮل ،ﺳﺎړه ،د ﺳﺘﻮﻧﻲ درد ،د ﺑﺪن درد،
ﺳﺮ درد ،اﺳﮭﺎل ،ﯾﺎ زړه ﺑﺪی /ﺧﻮاګﺮځﯽ وﻟﺮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﻮوﯾډ  19-ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت وﮐړئ .

ﮐﮫ زه د څﺎرﻧﯥ ﭘﮫ دې ﻣوده ﮐﯥ ﻧﺎروغ ﺷم څﮫ ﺑﺎﯾد وﮐړم؟

ﮐﮫ دا اړﯾﻧﮫ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﺗﻠﯾﻔون ﮐوﻟو څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ روﻏﺗون ﺗﮫ ﻻړ ﺷﺊ ،ﺳﻣدﺳﺗﻲ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ﮐووﯾډ 19-ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﺎﻟﻧﯥ او
څﺎرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ .د ﮐووﯾډ  19 -اړوﻧد د ﻻ زﯾﺎﺗو ﭘوښﺗﻧو ﻟﭘﺎره ،د  NDDoHد ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ادارې ﺗﮫ ﻟﮫ دوﺷﻧﺑﯥ څﺧﮫ ﺗر ﺟﻣﻌﯥ د ﺳﮭﺎر ﻟﮫ  8څﺧﮫ ﺗر 5
ﺑﺟو ﭘر  1-866-207-2880ﺷﻣﯾره زﻧګ ووھﺊ،

د ﮐووﯾډ 19-اړوﻧد د ﻻ زﯾﺎﺗو ﭘوښﺗﻧو ﻟﭘﺎره ،د  NDDoHد ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ادارې ﺗﮫ ﻟﮫ دوﺷﻧﺑﯥ څﺧﮫ ﺗر ﺟﻣﻌﯥ د ﺳﮭﺎر ﻟﮫ  8څﺧﮫ ﺗر  5ﺑﺟو ﭘر
 1-866-207-2880ﺷﻣﯾره زﻧګ ووھﺊ.

د ﺳﻧد وروﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ12/28/2021 :

