
 COVID-19 او 
مېنداواري

که تاسو میندواره یاست، ښایي د COVID-19 له امله په لویه کچه د ناروغېدو له خطر 
سره مخ وئ. په الندې ډول یو شمیر الښوونې ذکر شوې دي څو د مېنداوارۍ پر مهال 

روغ پاتې شئ او پر COVID-19 له اخته کیدو څخه ډډه وشي:

 د خپلو روغتیایي خدمتونو له چمتو کوونکي سره د دې 
په اړه خبرې وکړئ چې څه ډول کوالی شئ روغ پاتې 

شئ او د مینداوارۍ پر مهال خپل ځان ته پام وکړئ. 
که تاسو د روغتیایي خدمتونو چمتو کوونکی نه لرئ، 
د خپلې ټولنې د سیمه روغتیایي مرکز یا څانګې سره 

اړیکه ونیسئ.

که تاسو الندې موارد لرئ نو له 911 سره اړیکه 
ونیسئ: 

په ساه اخیستو کې ستونزه )تر هغه څه څخه زیات 	 
چې د مېنداوارۍ پر مهال ستاسو لپاره عادي و( 

د سینې په قفس کې دوامداره درد یا فشار	 
ناڅاپي ګیچي	 
نور ته د ځواب ور کولو کې ناتواني 	 
شنې شونډې یا مخ	 

د امکان تر کچې نورو ته له 
نږدې پاتې کیدولو څخه ډډه 

وکړئ. کله چې له نورو خلکو 
سره وخت تیروئ، 6 فوټه واټن 

به نظر کې ونیسئ او یو مخ 
پوښونکی واغوندئ.

له میندوارۍ وړاندې پاملرنې 
خپلو ټولو لیدنو ته والړ شئ.

ډاډ ترالسه کړئ چې لږ تر لږه 
د 30 ورځو لپاره خپل درمل په 

واک کې لرئ.

د خپلې مینداوارۍ په وروستۍ 
میاشت خورا زیاته پاملرنه وکړئ 

چې له نورو څخه لرې واوسئ.
کله چې اړ یاست چې باید د خلکو په منځ کې 

 وئ، یو ماسک واغوندئ او له نورو 
څخه 6 فوټه واټن په نظر کې ونیسئ.
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