ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19 -اﺧﺗﮫ ﺷوي ﯾﺎﺳت ،اوس ﺑﺎﯾد څﮫ وﮐړئ؟
ﮐﮫ دا ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19-اﺧﺗﮫ ﺷوي ﯾﺎﺳت ،ﻧو ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﻻﻧدې ﻻرښووﻧﻲ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ ﺗر څو ﺳﺗﺎﺳو د ﮐورﻧۍ او ټوﻟﻧﻲ ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ د
ﻧﺎروﻏۍ د ﺧﭘرﯾدو ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ.

د طﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﮐور څﺧﮫ ﻣﮫ وځﺊ

ھﻐﮫ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟږ اﻧﺪازه د ﮐﻮوﯾډ  19-ﻧﺎروﻏﻲ وﻟﺮي ،ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻟﮫ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﮫ ﺟﻼ ﺷﻲ .دا ډﭔﺮه اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻮر
ﮐﯥ د ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﯥ روﻏﺘﯿﺎ ﺗﮫ ډﭔﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﻧښﻮ ﻧښﺎﻧﻮ د ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﺗﺎﺳﻮ ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ وﺷﻲ او د اړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﻮ
ژر ﺗﺮ ژره درﻣﻠﻨﮫ وﺷﻲ .د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر څﺨﮫ ﺑﮭﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﻣﺤﺪود ﮐړئ .ﮐﺎر ،ښﻮوﻧځﻲ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﮫ ﻣﮫ ځﺊ .د
ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟﮫ ﮐﺎروﻟﻮ ،د وﺳﺎﺋﻄﻮ ﻟﮫ ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﯾﺎ ټﮑﺴﻲ څﺨﮫ ﻟﮫ اﺳﺘﻔﺎدې ډډه وﮐړئ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮ طﺒﻲ ﻣﻼﻗﺎت ﻟﺮئ ،د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﮫ
زﻧګ ووھﺊ او ورﺗﮫ وواﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﮐﻮوﯾډ  19-اﺧﺘﮫ ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺧﺘﮫ ﺷﺊ .

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﺑﺪن ﮐﯥ د ښﮑﺘﮫ او ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻟﺮئ ﯾﺎ داﺳﻲ اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻤﮑﻦ د ﮐﻮوﯾډ  19-د اﺧﺘﻼﻻﺗﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﯾﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ﺧﭙﻞ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮوﻧﮑﻲ دﻓﺘﺮ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﺊ ﺗﺮ څﻮ ھﻐﻮی ﺗﺎﺳﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ دې اړه ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﮐړي او ﭘﮫ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ډول ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮫ
ﮐﻮوﯾډ  19-د اﺧﺘﮫ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﻧږدې ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړي .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮوﯾډ  19-ﻟﭙﺎره د ﺑﺪن د ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻲ ﺳﯿﺴټﻢ ﯾﺎ اﻧټﻲ ﺑﺎډي درﻣﻠﻨﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړې وي ،ﻧﻮ د ﮐﻮوﯾډ 19-
واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د  90ورځﻮ ﻟﭙﺎره وځﻨډول ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د واﮐﺴﯿﻦ د ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻲ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ درﻣﻠﻨﮫ ﮐﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻣﺨﮫ وﻧﯿﺴﻲ .

ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟﺮئ  :ځﯿﻨﻲ دا ډول درﻣﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ څﺨﮫ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ وروﺳﺘﮫ درﮐړل ﺷﻲ ډﭔﺮ ښﮫ اﻏﯿﺰ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﺑﺪن ﮐﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ
ښﮑﺎره ﺷﻲ او /ﯾﺎ ﭘﮫ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺊ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ د ﻣﺜﺒﺘﻲ ﭘﺎﯾﻠﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ژر ﺗﺮ ژره ﺗﻠﯿﻔﻮن وﮐړئ .

ﺧﭘل ځﺎن ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐور ﮐﯥ ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ ﺑﭔل ﮐړئ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎروﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ

څوﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾوه ځﺎﻧګړې ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ او ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐور ﮐﯥ ﻟﮫ ﻧورو ﺧﻠﮑو څﺧﮫ ﻟرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ .ﭘﮫ دې اړه د ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧټرول او
ﻣﺧﻧﯾوي اداره  CDCﻣﻔﺻل ﻻرښود ﻟري ،ﭘﮫ دې اړه دﻟﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ ﭘﮫ ﮐوروﻧو او ھﺳﺗوګﻧځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د  2019ﮐوروﻧﺎ واﯾرس ﻧﺎروﻏۍ د ﺧﭘرﯾدو
ﻣﺧﻧﯾوی .ﭘﮫ دې ﻻرښود ﮐﯥ د ﮐور د ﻏړو ،ﻧږدې ﺷرﯾﮑﺎﻧو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ھم ګټور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﻣﺗو ﺷوي ،ﺗر څو ﭘﮫ داﺳﯥ ﯾو
ﭼﺎﭘﭔ﷼ ﮐﯥ ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﻧﺷﺗﮫ څﻧګﮫ ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19-ﻧﺎروﻏۍ د اﺧﺗﮫ ﮐس د ﻧﺎروﻏۍ د ﺧﭘرﭔدو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ.

ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د اﻧزوا ﯾﺎ ﺟﻼ ﮐﭔدﻟو ﭘروﺳﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳول

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-د 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 ﮐوﻣﯥ ﻧښﯥ 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 .د
اﻧزوا ﯾﺎ ﺟﻼ ﮐﭔدو ﻟﮫ دﻏﯥ ﻣودې څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ھم ﺑﺎﯾد د ﺧﻠﮑو ﺳره د ﯾو ځﺎی ﮐﭔدو ﭘر ﻣﮭﺎل ﭘﻧځﮫ ورځﯥ ښﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﺳﺗل ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﺧﭘﻠﯥ
ﻧﺎروﻏۍ ﻟﮫ ﭘﯾل څﺧﮫ د  90ورځو ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ﮐوﻣﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻧﻠرئ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ دا ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﮫ ﮐﭔږي ﭼﯥ ﺑﯾﺎ ځﻠﻲ د ﮐووﯾډ 19-ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت وﮐړئ؛ ځﮑﮫ ﮐﭔدای
ﺷﻲ ﭘﮫ دﻏﮫ ﻣوده ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻣﺛﺑﺗﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﺑﯾﺎ ﻧﺎروغ ﺷﺊ ،د ﺧﭘﻠﯥ ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ اړه د ﺧﭘل روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ ﺳره ﻣﺷوره و ﮐړئ.
د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو او د ټوﻟﯾز ژوﻧداﻧﮫ ﭘﮫ ﻧورو ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗو ﮐﯥ ﻣﭔﺷ ت ﮐﺳﺎن او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد دﻟﺗﮫ او دﻟﺗﮫ د
 NDDoHﻻرښووﻧﯥ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي.
ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو دﻣﺧﮫ ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﭘورې اﻧﺗظﺎر وﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو اﻧزوا ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﭔږي؛ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﮐووﯾډ  19-ﻟﭘﺎره د
ﻣوﻧوﮐﻠوﻧل ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ اﻧټﻲ ﺑﺎډي درﻣﻠﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړې وي ،ﻧو ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﮐووﯾډ  19 -واﮐﺳﯾن د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو وړاﻧدي  90ورځﯥ اﻧﺗظﺎر وﮐړئ.
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 :

