ﮐووﯾډ:19 -د ﻓزﯾﮑﻲ واټن ،ﻗرﻧطﯾن او اﻧزوا ﺗر ﻣﻧځ
څﮫ ﺗوﭘﯾر دی؟
ﻓزﯾﮑﻲ واټن

ﻗرﻧطﯾن

د ﭼﺎ ﻟﭘﺎره دی؟

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د واﯾرس ﺳره ﻣﺦ ﺷوي ﻧﮫ وي ﯾﺎ
ھم د واﯾرس ﺳره د ﻣﺦ ﮐﭔدو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر ﻧﮫ وي.
دا ﯾو اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗدﺑﯾر دی ﭼﯥ د واﯾرس د ﺧﭘرﯾدو
ﭘﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.

ﭼﯾرې ﻋﻣﻠﻲ
ﮐﭔږي؟

ﻟﮫ ﮐور څﺧﮫ ﺑﮭر ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺗرﺳره
ﮐﭔږي ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ﭘﻠورﻧځﯾو او ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ.

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ اوس ﻣﮭﺎل د واﯾرس ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ
وﻧﻠري ﺧو ﻟﮫ واﯾرس ﺳره ﻣﺦ ﺷوي وي.
دا د واﯾرس د ﻣﺧﻧﯾوي ﯾوه ﺗګﻼره ده ﭼﯥ د ھﻐﮫ
ﮐﺳﺎﻧو د څﺎرﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﯾوې
ﻣودې راھﯾﺳﻲ ﻟﮫ واﯾرس ﺳره ﻣﺦ ﺷوي وي ﺗر
څو دا ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ دﻏﮫ ﮐﺳﺎن ﺧو ﺑﮫ ﭘﮫ
ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺗﮫ ﺷوي ﻧﮫ وي.
ﭘﮫ ﮐورﻧﻲ ﭼﺎﭘﭔ﷼ ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﯾږي.

څﮫ وﺧت ﯾﯥ
ﺗرﺳره ﮐړم؟

ھر وﺧت ﺗر څو ﭼﯥ د ﺷﻣﺎﻟﻲ ډﮐوټﺎ  NDد
روﻏﺗﯾﺎ ډﯾﭘﺎرټﻣﻧټ ﻟﺧوا ﻧورې ﻻرښووﻧﯥ ﮐﭔږي.

ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﻟﮫ واﯾرس ﺳره ﻣﺦ
ﺷوي ﯾﺎﺳت.

ھر وﺧت ﺗر څو ﭼﯥ د ﺷﻣﺎﻟﻲ ډﮐوټﺎ  NDد
روﻏﺗﯾﺎ ډﯾﭘﺎرټﻣﻧټ ﻟﺧوا ﻧورې ﻻرښووﻧﯥ ﮐﭔږي.

•

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول واﮐﺳﯾن ﻧﮫ وي ﮐړی
ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو د  mRNAﻟﮫ دوھم ډوز څﺧﮫ ﺗر
ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ډﯾر وﺧت ﺗﯾر ﺷوی وي )ﯾﺎ
ﺳﺗﺎﺳو د ﺟﺎﻧﺳن اﯾﻧډ ﺟﺎﻧﺳن  J&Jﻟﮫ
واﮐﺳﯾن څﺧﮫ ﺗر  2ﻣﯾﺎﺷﺗو زﯾﺎت وﺧت ﺗﭔر
ﺷوی وي( او ﻻﻣو ھم ﺗﻘوﯾﺗﻲ ډوز ﻧﮫ وي
ﻟګوﻟﯽ:
 oد ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧټرول او
ﻣﺧﻧﯾوي ﻣراﮐز  CDCد 5
ورځو ﻟﭘﺎره د ﻗرﻧطﯾن او
ورﭘﺳﯥ د اﺿﺎﻓﻲ  5ورځو
ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺟدي ډول د ﻣﺎﺳﮏ
ﮐﺎروﻟو وړاﻧدﯾز ﮐوي .ﮐﮫ
ﭼﯾرې د  5ورځو ﻗرﻧطﯾن
ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وي ،ﻧو دا اړﯾﻧﮫ ده
ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷوی
ﮐس د ﻋﻼﯾﻣو د راښﮑﺎره ﮐﭔدو
ﻟﮫ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗر  10ورځو ﭘورې
ھر وﺧت د ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو ﺳره د
ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔدو ﭘر ﻣﮭﺎل ﯾو

•

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﺗﻘوﯾﺗﻲ ډوز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ،ﭘﮫ
ﺗﯾرو  90ورځو ﮐﯥ ﻣﺧﮑﯾﻧﯽ ﻋﻔوﻧت
وﻟرئ ،ﭘر وﯾروس د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو د ﺧطر د
ﭘوښښ ﻟﭘﺎره ﻣو ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺎروﻟﯽ وي ،ﯾﺎ
ﺳﺗﺎﺳو د  mRNAﻟوﻣړﻧۍ ﻟړۍ څﺧﮫ 6
ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﺗﭔرې ﺷوې وي )ﯾﺎ د ﺟﺎﻧﺳن اﯾﻧډ
ﺟﺎﻧﺳن  J&Jﻟﮫ ډوز څﺧﮫ  2ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﺗﭔرې
ﺷوې وي(:
 oﺗﺎﺳو اړﺗﯾﺎ ﻧﻠرئ ﭼﯥ د ﺧطر د
راښﮑﺎره ﮐﭔدو وروﺳﺗﮫ ﻗرﻧطﯾن
ﺷﺊ ﻣګر د ﺧطر د راښﮑﺎره
ﮐﭔدو وروﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ
ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د  10ورځو ﻟﭘﺎره
ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدئ.

دا څﮫ دي؟

د څوﻣره وﺧت
ﻟﭘﺎره دی؟

دا زﻣﺎ د ورځﻧﻲ
ژوﻧد ﻟﭘﺎره څﮫ
ﻣﻌﻧﯽ ﻟري؟

ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول واﮐﺳﯾن ﺷوي اﺷﺧﺎص ﮐﭔدای ﺷﻲ
ﭼﯥ
• د ﻧورو ﺑﺷﭘړ واﮐﺳﯾن ﺷوﯾو اﺷﺧﺎﺻو
ﺳره ﻟﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﻓزﯾﮑﻲ واټن ﭘرﺗﮫ
ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي.
• د )ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول( د ﯾوې
ﮐورﻧۍ د ﻏﯾر واﮐﺳﯾن ﺷوﯾو ھﻐو
ﮐﺳﺎﻧو ﺳره ﭘﮫ ﮐور دﻧﻧﮫ د ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ
ﻓزﯾﮑﻲ ﻓﺎ ﺻﻠﯥ ﭘرﺗﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي ﭼﯥ
د ﮐووﯾډ 19 -ﻧﺎروﻏۍ ﺳره د ﻣﺧﺎﻣﺦ
ﮐﭔدﻟو ﺟدي ﺧطر ﯾﯥ ﻟږ وي.
• ﻟﮫ ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗﻠو ﭘرﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﯾروﻧﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو او ﺳﺎﺗﯾرۍ ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ
واﺧﻠﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ځﺎﯾوﻧو ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ
ګڼﮫ ګوڼﮫ او د ﺧﻠګو ازدﺣﺎم ډﭔر وي.
• ددې ﺳﭘﺎرښﺗﻧو د ﺑﺷﭘړ ﻟﯾﺳت ﻟﭘﺎره،

دﻟﺗﮫ ﮐﻠﯾﮏ وﮐړئ.

• د ﺧﻠﮑو د ګڼﻲ ګوڼﻲ ﭘﮫ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﻟﮫ
ګډون څﺧﮫ ډډه وﮐړئ.
• ﻟﮫ ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو څﺧﮫ  6ﻓوټﮫ واټن وﺳﺎﺗﺊ.

اﻧزوا

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ اوس د واﯾرس ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻧﺎروغ وي.
دا د واﯾرس د ﻣﺧﻧﯾوي ﯾوه وﻗﺎﯾوي ﺗګﻼره ده او
د دې ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﭔږي ﭼﯥ ﭘﮫ واﯾرس اﺧﺗﮫ
ﻧﺎروﻏﺎن ﻟﮫ روﻏو ﮐﺳﺎﻧو څﺧﮫ ﺟﻼ ﮐړل ﺷﻲ.
ﮐﮫ ﭼﯾرې طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ وي ﻧو ﭘﮫ
ﮐور ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﭔږي .ﮐﮫ ﭼﯾرې طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ﻧو ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﭔږي.
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ
ﻣﺛﺑﺗﮫ وي ﯾﺎ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻟرئ ﺧو ﻻ ﻣو ھم
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻧﮫ وي ﺗرﺳره ﮐړي.
ﻟږ ﺗر ﻟږه  5ورځﯥ ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﯾو ﺷﺧص ﮐﯥ
ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻧﮫ وي ،ﯾﺎ ﮐﮫ ﯾﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻣﺦ ﭘر
ښﮫ ﮐﯾدو وي او ﺷﺧص د  24ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
ﭘﻧځﻣﮫ ورځ ﻟﮫ درﻣﻠو ﭘرﺗﮫ ﺗﺑﮫ و ﻧﻠري .د اﻧزوا ﯾﺎ
ﺟﻼ ﮐﭔدو ﻟﮫ دﻏﯥ ﻣودې څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ھم ﺑﺎﯾد ﻟﮫ
ﺧﻠﮑو ﺳره د ﯾو ځﺎی ﮐﭔدو ﭘر ﻣﮭﺎل ﭘﻧځﮫ ورځﯥ
ښﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﺳﺗل ﺷﻲ.

ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺳﮏ وﮐﺎروي.

• ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ او ﻟﮫ ﻧورو ﺳره ﻟﮫ
ﻧږدې ﺗﻣﺎس څﺧﮫ ډډه وﮐړئ.

•

ﻟﮫ ﺑﭔړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﺧﭘل ﮐور څﺧﮫ
ﺑﮭر ﻣﮫ وځﺊ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﻧورو ﺳره ﭘﮫ ګډ
ﮐور ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوئ ،د ﺧﭘل ځﺎن ﻟﭘﺎره د
"ﻧﺎروغ" ﭘﮫ ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ او ﮐﮫ
ﭘﮫ وروﺳﺗﻲ ځل ﺗﺎزه ﺷوي 12/28/2021

•
•

•
•
•

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻧﮫ ﺷﺊ ﮐوﻻی ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧورو ﺧﻠﮑو
څﺧﮫ  6ﻓوټﮫ ﻟرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ،ﻧو ﯾو ﻣﺎﺳﮏ
وﮐﺎروئ.
د ﺧﭘﻠو ﻣﻠګرو ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧو ﺳره د ټﯾﻠﯾﻔون ﯾﺎ
وﯾډﯾو ﭼټ ﻟﮫ ﻻرې ﺧﺑرې اﺗرې ﮐوئ ،ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ ﻟﮫ ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ
ﻋﻣر زاړه وي ﯾﺎ د ﺟدي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو
ﺳره ﻣﺦ وي ﭼﯥ دوی ﭘﮫ ﻟوړ ﺧطر ﮐﯥ
اﭼوي.
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن وﻟري ،ﻟﮫ ﮐور څﺧﮫ ﮐﺎر وﮐ ړئ.
ﺧﭘل ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﺗﮫ ښﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوئ او د
ﻻس ورﮐوﻟو ﯾﺎ ﻣﺦ ښﮑوﻟوﻟو څﺧﮫ ډډه
وﮐړئ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻧﺎروغ ﺷﺊ او طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ وﻟرئ ،ﺧﭘل روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ ﺗﮫ زﻧګ
ووھﺊ.

•
•
•

•

•
•

ښووﻧځﻲ ،ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐوم ﺑل داﺳﯥ ځﺎی ﺗﮫ ﻣﮫ
ځﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ھﻠﺗﮫ ﻧﮫ ﺷﺊ ﮐوﻻی ﭼﯥ د
ﻧورو ﺧﻠﮑو څﺧﮫ  6ﻓوټﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺳﺎﺗﺊ.
د ﺧﭘﻠو دوﺳﺗﺎﻧو ﺳره د ټﻠﯾﻔون ﯾﺎ وﯾډﯾوﯾﻲ
ﻣﮑﺎﻟﻣﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﺧﺑرې اﺗرې وﮐړئ.
ﺧواړه ،درﻣل او ﻧورې اړﺗﯾﺎوې ،د ﻣﻠګرو
ﯾﺎ د ﮐورﻧۍ د ﻏړو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ،
ﯾﺎ د ﺗﻣﺎس ﭘرﺗﮫ د ډﯾﻠﯾوري ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده وﮐړئ.
ﻣﻌﯾﺎري ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ او اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر
ﻋﻣﻠﻲ ﮐړئ ﻟﮑﮫ د ﮐور ﺗوﮐﻲ د ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو
ﺳره ﻧﮫ ﺷرﯾﮑول ،د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧځل او ﭘﮫ
ﻣﮑرر ډول د ﻟﻣس ﺷوﯾو ﺳطﺣو ﭘﺎﮐول.
د ﺧﭘﻠو ﻧښو ﻧښﺎﻧو څﺎرﻧﮫ ﮐوئ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو
ﻧﺎروغ ﺷﺊ او طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟرئ،
ﺧﭘل روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ ﺗﮫ زﻧګ ووھﺊ.
د  SARS-CoV-2ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ د ﻧښو د
راﭘورﺗﮫ ﮐﭔدو څﺧﮫ  5ورځﯥ وروﺳﺗﮫ ﯾﺎ د
ﻧښو د را ﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﭔدو ﺳﻣدﺳﺗﻲ وروﺳﺗﮫ.

•
•

•

•

•

اﻣﮑﺎن وﻟري ،ﺧﭘل ﺗﺷﻧﺎب د ﻧورو ﺳره ﻣﮫ
ﺷرﯾﮑوئ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﯾو ﮐورﻧﯽ ﺣﯾوان ﻟرئ او د ﻧورو
ﺳره ﯾو ځﺎی ژوﻧد ﮐوئ ،ﻧو ﺧﭘل ﮐورﻧﻲ
ﺣﯾوان ﺗﮫ ﻻس ﻣﮫ ور وړئ.
ﺧواړه ،درﻣل او ﻧورې اړﺗﯾﺎوې ،د ﻣﻠګرو
ﯾﺎ د ﮐورﻧۍ د ﻏړو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ،
ﯾﺎ د ﺗﻣﺎس ﭘرﺗﮫ د ډﯾﻠﯾوري ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده وﮐړئ .ھڅﮫ وﮐړئ ﭼﯥ د اﻧزوا ﯾﺎ
د ﺟﻼ ﮐﯾدو د ﻣودې ﻟﭘﺎره ﺧواړه ذﺧﯾره
ﮐړئ.
ﻣﻌﯾﺎري ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ او اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر
ﻋﻣﻠﻲ ﮐړئ ﻟﮑﮫ د ﮐور ﺗوﮐﻲ د ﻧورو ﮐﺳﺎﻧو
ﺳره ﻧﮫ ﺷرﯾﮑول ،د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧځل او ﭘﮫ
ﻣﮑرر ډول د ﻟﻣس ﺷوﯾو ﺳطﺣو ﭘﺎﮐول.
ﮐﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟوﻧﮑﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﺧوﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﺷﻧﺎب
ﭘﺎﮐوي ،دوی ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي او ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﺗﺷﻧﺎب څﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﺊ دوی
ﺑﺎﯾد د ﺗﺷﻧﺎب د ﭘﺎﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗر ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺣده
ډﭔر اوږد اﻧﺗظﺎر وﮐړي.
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ ﺷدﯾدي ﻧښﻲ ﻧښﺎﻧﯥ
راښﮑﺎره ﺷﻲ ﻧو ﺳﻣدﺳﺗﻲ د ﺧﭘل روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧدﻣﺎﺗو د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑﻲ ﺷﺧص ﺳره اړﯾﮑﮫ
وﻧﯾﺳﺊ.
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