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وکړئ څھ باید  وي، مثبتھ  مو معاینھ COVID-19 د کھ

 لنډیز بدلونونو د نېټې  12د اپریل   2023د ا
د پھ اړه روښانھ شوي معلومات کې د انزوا تاسیساتو پھ ځانګړو ګڼې ګوڼېد  •
 لینک  اپډٻټ شویولو الرښود لپاره تنظیم د  پاملرنې یيروغتیا  •

 معرفي
خپرٻدو د مخنیوی پھ برخھ کې مرستھ کولی   COVID-19معاینھ مثبتھ وي، تاسو نورو خلکو تھ د  COVID-19کھ ستاسو د 

پھ مھربانۍ سره د ھغو  . پھ مھربانۍ سره د درملنې، جالوالي او د ماسک اغوستلو اړوند الندې الرښود تعقیب کړئ. شئ
معیاینې پایلھ یې مثبت شوې ده، د خپلې سیمھ ییزې حوزې، کار ځای، سوداګرۍ او د    COVID-19خلکو لپاره چې د 

د الرښوود  ) واشنګټن ایالت د روغتیا ډیپارټمنټ( WA State Department of Healthسۍ چې کیدای شي د ښوونځي پالی
 . پھ پرتلھ زیات محدود کوونکې وي، تعقیب کړئ

پھ روغتیایي  ھغھ خلک چې د روغتیایي پاملرنې پھ تاسیاساتو کې پاتې کیږي، کار کوي یا مراجعھ ورتھ کوي، باید  •
 ). یوازې پھ انګلیسي(د انتان پھ د مخنیوي پھ ھکلھ الرښود پھ پام کې ونیسي   19-تاسیساتو کې د کوویډ 

ګنځای، سمندري سوداګریز چاپیریال، زندان، د بې کھ تاسو د ګڼې ګوڼې پھ کار ځایونو، د کار ګرانو پھ موقتي استو •
کھ تاسو لھ دې سیمو کوره خلکو سرپنا او د لېږد وړ کورونو کې کار کوئ یا پکې پاتې کېږئ، پھ مھربانۍ سره 

 . څخھ پھ ھره یو کې کار کوئ او یا پکې پاتې کېږئ، الندې الرښوونې پھ پام کې ونیسئ

نھ کھ او  لرئ اړتیا تھ  درملنې آیا چې کړئ تعین
پھ   COVID-19کھ ستاسو د معاینې پایلھ مثبتھ وي او پھ ډیر احتمال سره د خپل عمر او یا درملیز مزمنو حالتونو پھ سبب پر 

شدید ډول ناروغ شئ، د دې حالت لپاره درملنې شتھ دي چې لھ بستر کېدو او د ناروغۍ لھ املھ د مړینې چانس مو را کمولی 
ل باید د روغتیایي خدمتونو د یو چمتو کوونکي لخوا تجویز شي او تشخیص وروستھ د درملنې لپاره درم COVID-19د . شي

ان کھ اوس ستاسو نښې نښانې خفیفې ھم وي، لھ ځنډ پرتھ د روغتیایي  . ژر تر ژره پیل شي څو پھ ښھ ډول اغیز وکړي
تاسو  . یطو برابر یاستئ او کھ نھخدمتونو لھ چمتو کوونکو سره اړیکھ ونیسئ څو معلومھ شي چې آیا د درملنې لپاره پر شرا

و  ا )ھم شتھ دي اضافيپھ (او  د ځانګړې درملنې COVID-19د او ستاسو د روغتیایي خدمتونو د چمتو کوونکي لپاره 
، د ورغتیا  Department of Health )DOH درملنې تھ د السرسي د څرنګوالي پھ اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره د 

 . ویبپاڼې تھ مراجعھ وکړئ) ډیپارټمنټ

 شئ جال کې کور پھ
نښې نښانې ولري او د ازمیښت پایلې تھ پھ تمھ   COVID-19د معاینې پایلھ یې مثبتھ وي یا د  COVID-19ھغھ خلک چې د 

اختھ کسان ھغھ   COVID-19پر . وي، د روغتیایي پاملرنې لھ ترالسھ کولو پرتھ باید پھ کور کې لھ نورو څخھ ځان جال کړي
تاسو باید د خپلو واکسینو د حالت پھ . روغ نھ شيپھ کور کې جال کیدل مرستھ کوي چې نور خلک نا. نورو تھ لیږدولی شي

اختھ شي، دوی اوس ھم انتان نورو تھ لیږدولی   COVID-19کھ یو وکسین کړی شخص پر . پام کې نیولو پرتھ ځان جال کړئ 
لھ  . لھ املھ د بستر کیدو او یا مړیني احتمال ډیر را کموي COVID-19پر وړاندې واکسین کول د  COVID-19شي، خو د 

کھ تاسو پھ کور کې د جالوالي  . نورو څخھ وغواړئ چې ستاسو لپاره پیرل وکړي یا د خوراکي توکو د لېږد خدمت وکاروئ
)  د واشنګټن د باملرنې سره د نښلولو اداره( Care Connect Washingtonپر مھال خوړو او یا نور مالتړ تھ اړتیا لرئ، 

https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/d-covid-19-drmlnh
https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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  1- 800- 525-0127معلوماتو لھ ټلیفوني کرښې سره پھ  COVID-19د . د السرسي وړ ده )ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ (
. سره اړیکھ ونیسئ) ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ ( مرکز  Care Connectتڼۍ کیکاږئ او یا خپل د # شمېره اړیکھ ونیسئ، بیا 
سیمو تھ مھ ځئ او لھ عامھ  سفر مھ کوئ، کار ځای، ښوونځي، د ماشومانو پاملرنې او یا عامھ . د ژبې مرستې شتون لري

 : د جال والي پر مھال. ټرانسپورټ، ګډې سورلۍ او یا ټکسي څخھ ګټھ مھ اخلئ

کھ امکان ولري ھر څومره چې کیدای شي د کورنۍ د غړو او کورنیو حیواناتو پھ ګډون د یوې جال خونې او حمام   •
، د ناروغیو د  Centers for Disease Control and Prevention )CDC . پھ کارولو سره لرې و اوسئ

  ). ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ ( پھ اړه زیات معلومات لري او حیواناتو  COVID-19د ) کنټرول او مخنیوي مرکز
لوړ کیفیت لرونکي ماسک او یا د کھ اړ یاست چې پھ کور او یا عامھ ځایونو کې د نورو پھ شاوخوا کې اوسئ باید  •

 . وکاروئ) ژبو شتھ دياضافی پھ ( ھوا تصفیھ کوونکی
 اقدامونھ ترسره وکړئ) ژبو ھم شتھ دي  اضافيپھ (د ښھ کولو لپاره  پھ کور کې د تھویېکھ ممکنھ وي،  •
 . د کور شخصي وسایل لکھ ګیالسونھ، کاسې او نور لوښې مھ شریکوئ •
لکھ پھ سختۍ سره ) ( یو شمېر نورې ژبې شتھ دي( بیړني حالت یو خبردارئ لرئکھ د . خپلې نښې نښانې وڅارئ •

 .  ملرنې غوښتنھ وکړئ، لھ ځنډ پرتھ د بیړني حالت د روغتیایي پا)ساه اخیستل
، خپل د روغتیایي خدمتونو لھ )د بیړني حالت د پاملرنې پر خالف( کھ تاسو پھ معمولي ډول روغتیایي لیدنھ لرئ  •

لپاره و  COVID-19لرئ او یا د  COVID-19چمتو کوونکي سره مخکې لھ دې چې دوی تھ ووایئ چې تاسو 
 .  ارزول شئ، اړیکھ ونیسئ

 واغوندم؟  ماسک او کړم جال ځان لپاره وخت  څومره د باید زه
ورځو لپاره پھ کور کې پاتې شئ او پھ خپل کور کې لھ   5ږ تر لږه د لد معاینې پایلھ مثبتھ شوه،  COVID-19کھ ستاسو د 

 .   د خپریدو مخنیوی وکړئ  COVID-19څو نورو تھ د  نورو څخھ ځان جال کړئ

   رسول تھ پای جالوالي د
 : څومره وخت لپاره جال شئ، پھ څو عواملو پورې تړاو لريدا چې باید د 

 دا چې آیا کوالی شئ یو مناسب ماسک واغوندئ،  •
 مثبتې پایلې تھ ادامھ وکوئ، COVID-19لپاره د   10- 6ورځو جالوالي وروستھ د  5دا چې آیا لھ  •
 زوری دی اولھ املھ پھ شدید ډول ناروغ یئ یا مو دفاعي سیستم کم   COVID-19دا چې آیا تاسو د  •
 .  یا دا چې تاسو د ګڼې ګوڼې پھ سیمھ کې کار کوئ او یا پکې پاتې کېږئ •

 ):  ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ (  مو درلودې،  نښې نښانې د معاینې پایلھ مثبتھ وي او COVID-19کھ مو د 

بشپړو ورځو وروستھ مو  5لھ . لپاره ځان جال کړئ ورځو 5د د لومړنیو نښو نښانو لھ څرګندیدو وروستھ لږ تر لږه 
 : جالوالی پرٻښودی شئ، کھ

 اوورځو جالوالي لھ پیل وروستھ مو نښې نښانې ښې کېږي،  5د  •
 ساعتونو لپاره تبھ نھ درلوده  24پرتھ د  تاسو د تبې کموونکو درملو لھ خوړولو  •

وروستھ لھ ): ژبو ھم شتھ دي  اضافيپھ ( مو نھ درلودې، نښې نښانې د ماینې پایلھ مثبتھ وي او ھیڅ COVID-19کھ مو د 
کھ ستاسو نښې نښانې زیاتې  . لپاره ځان جال کړئ ورځو 5د معاینې پایلھ مو مثبتھ شوه، لږ تر لږه د  COVID-19ھغې چې د 

  . بشپړو ورځو وروستھ مو جالوالی پرٻږدئ 5نھ شوې نو کوالی شئ لھ 

کھ نښې . ورځنی جالوالی باید لھ سره پیل شي 5کھ ستاسو د معاینې لھ مثبت کېدو وروستھ نښې نښانې پیدا شي، ستاسو 
 . نښانې لرئ، د جالوالی د پای تھ رسولو لپاره پورتنۍ سپارښتنې تعقیب کړئ

او یا کھ نښې نښانې مو نھ وي څرګندې شوې، خو  (د جالوالي د پای تھ رسولو وخت تھ لھ پام پرتھ، د خپلو نښو د زیاتیدو 
 ورځو لپاره الندې اقدامونھ ترسره کړئ  10وروستھ د ) د معاینې پایلھ مو مثبتھ وي 

https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Pashto.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Pashto.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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لپاره پھ ) ورځې پورې  10تر  6لھ  (نورو ورځو  5ورځو لھ پای تھ رسېدو وروستھ لږ تر لږه د   5د جالوالي د  •
 . کور او نورو ځایونو کې یو مناسب او لوړ کیفیت لرونکی ماسک یا د ھوا تصفیھ کوونکی واغوندئ

کمزوری دفاعي سیستم لري او یا پھ لوړه کچھ پھ شدید ډول د ناروغ کېدو  چې لھ ھغو خلکو څخھ ځان لرې وساتئ  •
د  ) پاملرنې د کورونو پھ ګډون(او د روغتیایي خدمتونو تاسیساتو د ) پھ نورو ژبو ھم شتھ دي( لھ خطر سره مخ وي

 . لوړ خطر لرونکو چابېریالونو تھ ھم مھ ځئ
ځایونو تھ مھ ځئ چې پکې ماسک نھ شئ اغوستی، لکھ رسټورانټ یا ځیني جیمونھ او پھ کور او کار ځای کې  ھغو  •

 . لھ نورو سره لھ ډوډۍ خوړلو ھم ډډه وکړئ
 . ورځې څخھ خپل جالوالی بیا پیل کړئ 0او یا شدیدې شي، تاسو باید لھ  پیدا شيکھ نښې نښانې بیرتھ را  •
 . د معلوماتو وګورئ د سفر پھ اړه CDC|سفر  •

 : خپلھ د جالوالي دوره څھ ډول محاسبھ کړئ

ورځ ستاسو د نښو لھ رامنځتھ کیدو وروستھ لومړۍ  1. مړۍ ورځ دهورځ ستاسو د نښو لو 0کھ تاسو نښې نښانې ولرئ، 
 . بشپړه ورځ ده

ورځ لومړۍ بشپړه ورځ ده، وروستھ لھ ھغې چې   1. ورځ ستاسو د معاینې نېټھ ده 0کھ تاسو ھیڅ نښې نښانې نھ لرئ، 
 . ستاسو د مثبتې معاینې لپاره نښې راټولې شوې

 . وسیلھ وګورئ) ژبو شتھ دي اضافيپھ ( د جالوالي او قرنطین محاسب DOHد 

 د خپل ماسک لرې کول 
  5ورځو لھ پای تھ رسیدو وروستھ لږ تر لږه د  5د جالوالي د  . لیږدونکی وئورځو جالوالي وروستھ ھم   5کیدای شي لھ 
رونکی ماسک یا ھوا یو مناسب او لوړ کیفیت للپاره پھ کور او نورو ځایونو کې ) ورځې پورې  10تر  6لھ  (نورو ورځو 

د بدیل توګھ، د ماسک د لرې کولو د وخت د تشخیص لپاره . غوستو تھ ادامھ ورکړئ(پھ اضافي ژبو شتھ) ا  تصفیھ کوونکی
بشپړو ورځو    10کھ یو مناسب ماسک اغوستئ نھ شئ، تاسو باید د ). الندې وګورئ(د انټي جن د آزمایښت پھ پام کې ونیسئ 

  . لپاره ځان جال کړئ

  نورو پھ شاوخوا یا د کور پھ دننھ یا بھر کېپھ دوامداره توګھ د ماسک اغوستل معنی دا ده چې پھ ھر ھغھ ځای کې چې د 
د خوب، .  څخھ کار اخلئوونکي یوه مناسب او لوړه کیفیت لرونکي ماسک یا ھوا تصفیھ ک لھ ) ژپو شتھ دی اضافيپھ ( یاست

خوراک او یا المبو وھلو پھ څیر حالتونو کې چې ماسک پکې واغوستئ نھ شئ، باید د نورو شاخوا دا ډول فعالیتونھ ترسره 
د مناسب او لوړ کیفیت لرونکي ماسک پھ څیر خوندیتوب نھ ) لکھ د پردې پھ وسیلھ د مخ ساتنھ(د ماسک بدیلونھ . نھ کړئ

 . ورځو لپاره ځان جال کړئ  10کھ تاسو یو مناسب ماسک واغوستئ نھ شئ، باید د . وړاندې کولیشي 

 کارول  معیانې  د جن انټي   د لپاره کولو مشخص د وخت  د کولو لرې  ماسک  او جالوالي د
د معاینې لھ   مھ ورځ 6پر کولی شئ د جال کیدو ) ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ (تھ السرسی لرئ،  انټي جن معاینېکھ تاسو د 

یوازې پھ ھغھ صورت کې معاینھ  . الرې چې د جالوالي د پای تھ رسولو نیت لرئ د نورو لھ اختھ کیدو څخھ مخنیوي وکړئ
ساعتونو لپاره تاسو د تبې د کموونکو د درملو لھ خوړولو پرتھ تبھ ونھ لرئ او نورې نښې نښانې مو   24ترسره کړئ چې د 

د حس لھ السھ ور کول کیدای شي لھ رغیدو وروستھ د اونیو او میاشتو لپاره دوام وکړي، د بوی او خوند . زیاتې شوې وي 
 . لھ دې املھ تاسو باید د خپل جالوالي پای تھ رسول ونھ ځنډوئ

تاسو باید خپل جالوالي تھ ادامھ ور کړئ . کھ ستاسو معاینھ مثبتھ وي، پھ ډیر احتمال سره تاسو د لیږدونکي یاست •
 . ساعتونو پورې صبر وکړئ 48- 24غوندئ او د بیا ځلي معاینې لپاره لھ او یو ماسک وا 

ساعتونو پھ فاصلھ کې  48او  24معاینو کې چې دواړه یو لھ بل څخھ د  (پرلپسې) کھ ستاسو پایلھ پھ دوو متوالي  •
 .  ورځې وړاندې ماسک کارول درولی شئ 10ترسره شوي دي، منفي وي، جالوالي پای تھ رسولی شئ او لھ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/d-jla-waly-aw-qrntyn-kalkwlytr
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Pashto.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Pashto.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Pashto.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Pashto.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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ورځو پھ لړ کې ستاسو پایلھ مثبتھ وي، تاسو باید ماسک اغوستلو تھ ادامھ ور کړئ، او تر  10کھ پھ تکراري معاینھ کې د 
ھغې پورې چې د انټي جن د دوو مسلسلو معاینو پایلې مو منفي نھ وي شوي لھ ھغو خکلو څخھ لرې واوسئ چې کمزوی  

 . دو لھ خطر سره مخ ويدفاعي سیستم لري او یا پھ شدید ډول د ناروغ کی

 :دی کمزوری سیستم  دفاعي مو یا  یئ  ناروغ شدید COVID-19 د تاسو کھ
د ھغو کسانو پھ ګډون چې بستر شوي یا جدي پاملرنې یا د اکسیجن  (لھ املھ شدید ناروغ وي    COVID-19ھغھ کسان چې د 

، دوی باید لږ تر لږه د  )ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ ( کمزوری دفاعي سیستمونھ لرياو ھغھ خلک چې ) مالتړ تھ اړتیا لري
معاینې تھ اړتیا   )ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ (  ویروسيدوی ښایي ھمداراز د . يورځو پورې جال ش 20ورځو او ان تر  10

د روغتیایي پاملرنې لھ  . نورو خلکو سره اوسېدی شيڅو معلومھ شي چې څھ وخت دوی لھ ) پھ نورو ژبو ھم شتھ دي(ولري 
د ھغو درملنو او  . خپل چمتو کوونکي سره مشوره وکړئ چې څھ وخت لھ نورو خلکو سره اوسېدو تھ دوام ورکوالی شئ

تھ مراجعھ  پورتنۍ درملیزې برخې درملو پھ اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره چې کیدای شي تاسو یې پر شرایطو برابر وئ، 
 . وکړئ

 : کوئ کار یا  کېږئ  پاتې  کې یو کوم پھ  څخھ  ځایونو دې لھ ګوڼې ګڼې د تاسو کھ
  . سپارښتنې وڅاريھغھ خلک چې د ګڼې ګوڼې لھ دې ځایونو څخھ پھ کوم یوه کې اوسي یا کار کوئ باید د جالوالي الندې 

الرښوونې تعقیب کړئ  دغھ د جال کولو  څخھ پھ یوه کې ژوند نھ کوئ، ، خو د ګڼې ګوڼې لھ دغو ځایونوکھ تاسو کار کوئ
لنډ   واليد نورو فعالیتونو لپاره پورتھ د کور د جال  ښایي تاسو  څخھ لرې پاتې شئ  لھ چاپٻلایرچې څومره وخت د کار 

 الرښود تعقیب کړئ. 

 و توقیف تاسیسات د اصالح ا  •
 د بې کوره خلکو سرپنا او د لېږد وړ کورونھ   •
 ) د بیلګې پھ توګھ، سوداګریز سمندري کښتۍ، باري کښتۍ، ګرځېدونکې کښتۍ( د سمندري سوداګرۍ چاپېریال  •
ھغھ خلک چې د ګڼې ګوڼې پھ کاري چاپېریالونو کې کار کوي چیرې چې فزیکي واټن د کار د طبیعت لھ املھ  •

 ناممکن دی لکھ پھ ګودام، کارخونھ، د خوړو بستھ بندي او د غوښې د پروسس تاسیسات
 د کارګرانو لنډمھالھ ځای پر ځای کول •

تاسو کولی شئ لھ ګڼې ګوڼې ځای څخھ جالوالی   کومې نښې نښانې مو درلودې،او معاینھ مثبتھ وه COVID-19کھ مو د 
 : تیرې شوې وي ورځې 10نښانو لھ څرګندٻدو مو پای تھ ورسوئ وروستھ لھ دې چې د لومړنیو نښو 

 او ساعتونو لپاره تبھ نھ درلوده،  24تاسو لھ تبې کموونکو درملو پرتھ د  •
 . نښې نښانې ښې شوې دي •

د   COVID-19تاسو کولی شئ د د معاینې پایلھ مثبتھ وه، خو کومې نښې نښانې مو نھ درلودې،  COVID-19کھ مو د 
کھ لھ مثبتې معاینې  . تھ د نښو نښانو د نھ څرګندیدو پھ صورت کې جالوالی پای تھ و رسوئورووسورځې  10 مثبتې پایلې

کھ نښې نښانې لرئ، د جالوالی د  . ورځینی جالوالی باید لھ سره پیل شي 10وروستھ ستاسو نښې نښانې زیاتې شوې، ستاسو 
  . پای تھ رسولو لپاره پورتنۍ سپارښتنې تعقیب کړئ

  تر  ورځو 10 د  او شئ کولی لرې ماسک  خپل  ایا چې کړئ معلومھ چې  شئ کارولی  لپاره ددې معاینھ  انټیجن د تاسو
  24د معاینھ پیل کړئ کھ  مھالاو یوازې ھغھ   و مخکې معاینھ مھ پیلوئ ورځ 6 تر  . ورسوي تھ پای چالوالی  مخکې دوتٻرٻ

خوند یا بوی لھ السھ  شوې وي. د  ې ښ مو او نورې نښې ونھ لرئکارولو پرتھ تبھ لھ درمل  ونکوساعتونو لپاره د تبې کمو
 ي.وځنډ  ھ رسٻدنھ ونھم وکړي او باید د جال کیدو پای ترغیدو وروستھ د اونیو یا میاشتو لپاره دوا ترورکول ممکن 

تھ دوام ورکړئ او  والي ساري یاست. تاسو باید جال ي توګھ تاسو الھم حتمالنو پھ امثبتھ وي،  معاینھکھ ستاسو  •
 ساعتھ انتظار وکړئ.  48-24لپاره   دویم ځلي معاینې د ماسک واغوندئ او 

  ،ئ منفي و ترسره شوو معاینو کې) پر لپسې( پھ واټن پھ دوو متوالي ساعتونو 48-24د لھ یو بل څخھ کھ تاسو   •
ده چې  دا نا عم  غې چارې. د بندولی شئد ماسک اغوستل  و مخکې ورځ 10 ترئ او لی شجالوالی پای تھ رسو نو

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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 7او  6کھ تاسو پھ  چې پٻښھ بھ شي  دهورځ  7ممکنھ ورځ   وختيټولو  درولو لپاره ترپریښودو او  جالواليد 
 وکړئ.  معاینھورځو منفي  

  تر ھغھ ھغو خلکو لھباید ماسک واغوندئ او نو  ، تھ دوام ورکړئ ي مثبتو معاینوتکرارکې  بھیرورځو پھ  10کھ تاسو د 
د  منفي انټیجن د چې تاسو دوه پرلھ پسې ترڅو یا د جدي ناروغۍ لپاره لوړ خطر لري معافیت کمزوری وکړئ چې   ډډه

 پایلې ترالسھ نھ کړئ.  معاینې 

ورځ ستاسو د نښو لھ رامنځتھ کیدو وروستھ لومړۍ  1. ورځ ستاسو د نښو لومړۍ ورځ ده 0کھ تاسو نښې نښانې ولرئ، 
ورځ لومړۍ بشپړه ورځ ده، وروستھ لھ  1. ورځ ستاسو د معاینې نېټھ ده 0ھ تاسو ھیڅ نښې نښانې نھ لرئ، ک.  بشپړه ورځ ده

 . ھغې چې ستاسو د مثبتې معاینې لپاره نښې راټولې شوې

اصالحي او د توقیف تاسیسات، بې کوره سرپناه، انتقالي کورونھ، او د زیربناوو مھم  د کارکوونکو د جدي کمښت پر وخت، 
پھ دې چاپېریالونو کې د جالوالي  . ځایونھ ممکن د کارکوونکو لپاره د جالوالي موده لنډه کړي څو د عملیاتو دوام ډاډمن کړي

 . لنډولو پریکړې باید د ځایی روغتیا قضایي حوزې سره پھ مشوره ترسره شي

 وکړم؟  څھ باید زه شي څرګندې ځلي بیا  نښانې  نښې زما  چېرې کھ
او یا شدیدې شوې،  ا را پیدانښې نښانې بی COVID-19وروستھ لھ ھغې چې تاسو جالوالي تھ د پای ټکی کیښود، کھ ستاسو د 

تعقیب   پورتھ څومره وخت جالوالي او د ماسک اغوستو تھ اړتیا لرم؟ورځې څخھ لھ سره پیل کړئ او  0خپل جالوالي لھ 
کھ د خپلو نښو نښانو او یا د جالوالي د پای تھ رسولو د وخت پھ اړه پوښتنې لرئ، د خپلو روغتیایي پاملرنې خدمتونو  . کړئ

 . نکي سره خبرې وکړئلھ یوه چمتو کوو

 کړم؟  اختھ پرې نور ښایي   او ده ساري توګھ باالقوه پھ وخت  څھ  ناروغي  زما
سره مخ دي کولی شي ویروس نورو خلکو تھ د نښو نښانو لھ رامنځتھ کیدو دوه ورځې   COVID-19ھغھ خلک چې لھ 

ورځو پورې  10د ) ورځې مخکې کھ دوي نښې نښانې ونھ لري 2یا د دوي د مثبتې معاینې نیټې څخھ (مخکې خپور کړي 
وروستھ کھ چیرې دوي عالٻم ورځې د دوي د مثبتې معاینې نیټې   10یا (وروستھ لھ دې چې دوی نښې نښانې رامنځتھ کړي 

د انټي جن دوې مسلسلې معاینې مو د  COVID-19د معاینې پایلھ مثبتھ وه او د   COVID-19کھ د یوه شخص د ). ونھ لري
ورځو جالوالي وروستھ د ښھ والي احساس کوئ، نور تاسو د   5ساعتونو پھ لړ کې منفي شوي وي او لږ تر لږه لھ  48او  24

لھ املھ لھ  ) د شدیدې ناروغۍ او یا کمزوې معافیت سیستم(کھ د یوه شخص د جالوالي دوره . ګڼل کیږئویروس لیږدونکي نھ 
 . ورځو څخھ زیاتھ وي، دوی د خپل جالوالي دورې تر پای تھ رسیدو پورې د ویروس لېږدونکي ګڼل کیږي 10

 وي   کړي اختھ باندې ویروس پھ تاسو  شي  کیدای چې کړئ  ور  خبر تھ  خلکو ھغو
وی تھ دد اختھ کېدو لھ خطر سره مخ شوي وئ او  COVID-19تھ ووایئ چې کیدای شي پر نږدې اړیکې خپلو نږدې ملګرو 

اختھ دی، پھ دې حالت کې څھ    COVID-19داسې شخص سره مخامخ شي چې پر  یې واستوئ چې کھ پھ باالقوه توګھ لھ
ساعتونو پھ موده   24د نږدې اړیکې درلودل عموما پھ دې معنی دي چې تاسو د ). ژبو ھم شتھ دي اضافيپھ ( ترسره کړي

کھ پھ ھمدې حالت کې  . فوټ واټن کې یاست 6سره د یو چا څخھ  COVID-19دقیقو یا ډیر وخت لپاره د  15کې لږ تر لږه 
ھم تاسو پھ داسې وضعیت کې وئ چې پھ باالقوه توګھ د مبتال کیدو لھ خطر سره مخ وئ لکھ تړلې سیمې، کمزورې تھویھ او 

فوټو   6ھم لھ تاسو څخھ د نورو د مبتال کیدو خطر ان کھ لھ یا چیغې وھلو او سندرو ویلو پھ څیر فعالیتونھ ترسره کوئ، اوس 
کھ تاسو پھ ھغھ وخت کې پھ کار ځای کې وئ چې پھ باالقوه توګھ د ویروس  .  څخھ پھ زیاتھ فاصلھ کې ھم وئ شتون لري

 . لیږدونکي یاست، خپل ګمارونکي تھ خبر ور کړئ تر څو ھغھ نورو ھمکارانو تھ خبر ور کړي 

 کړئ  و  ګډون  کې مرکھ ٻوه  ھپ روغتیا عامې د
مرکھ . پایلھ مثبتھ وي لھ عامې روغتیا څخھ یوه مرکھ کوونکی بھ لھ تاسو سره اړیکھ ونیسي COVID-19کھ ستاسو د 

مرکھ کوونکی . کوونکی بھ تاسو سره مرستھ وکړي چې پوه شي څھ باید راتلونکی کی وکړئ او چې کوم مالتړ شتون لري
اړیکو معلوماتو پوښتنھ وکړي چې تاسو پھ دې وروستیو کې ورسره نږدې اړیکھ درلوده څو   بھ د ھغو خلکو نومونھ او د 

دوي د دې معلوماتو پوښتنھ کوي څو دوي وکولی شي ھغھ خلکو تھ . دوي تھ د افشا یا کیدو یا خپرٻدو پھ اړه خبر ورکړي

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Pashto.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Pashto.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Pashto.pdf
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نږدې اړیکی لرونکو سره شریک نھ مرکھ کوونکی بھ ستاسو نوم ستاسو لھ . خبر ورکړي چې ښایي پرې اختھ شوي وي
 . کړي

 وه  مثبتھ پایلھ مو وسیلھ  پھ  کولو معاینھ ځاني د کھ
  )یوازې انګلیسي( )wa.gov(د ځاني معاینې کولو لنډمھالھ الرښود   CoV-SARS-2د د نورو معلوماتو لپاره مھرباني وکړئ 

 . وګورئ

 دی؟  څھ  توپیر ترمنځ  قرنطین  او جالوالۍ د
نښې نښانې ولرئ، د معاینې پایلو تھ پھ تمھ یاست،  COVID-19ھغھ څھ دي چې تاسو یې کوئ کھ تاسو د جالوالی  •

د (د جالوالي معنی دا ده چې تاسو پھ کور کې پاتې شئ او لھ نورو  . لپاره مثبتھ معاٻنھ کړې وي COVID-19یا د 
 .  لپاره چې د ناروغۍ د خپریدو مخھ ونیسئ) یوازې انګلیسي( د وخت مودېد وړاندیز شوي ) کورنۍ غړو پھ ګډون

لھ خطر سره مخ یاست، پرې   COVID-19یعنې پھ کور کې پاتې شئ او پھ ھغھ صورت کې چې تاسو د  قرنطین •
قرنطین پھ جال کیدو بدلیږي کھ . اختھ شوي یاست او د ویروس لیږدونکي یاست لھ نورو څخھ ځان لرې وساتئ

 . نښې نښانې ولرئ COVID-19لپاره مثبتھ معاینخ وکړئ یا د  COVID-19وروستھ د  تاسو 

 سرچینې  روغتیا چلند او  رواني  د
 . ویبپاڼې تھ مراجعھ وکړئ) یوازې انګلیسي( د رواني او چلند روغتیا سرچینو او سپارښتنو DOHپھ مھربانۍ سره د 

 سرچینی  او معلومات نور COVID-19 د
(پھ نورو ژبو ھم  ،(یوازې انګلیسي) حالت پھ اړه اپډیټ معلومات ولرئد اوسني   COVID-19د  واشنګټن پھ ایالت کېد  

ځھ ډول او څھ وخت  ، او (پھ نورو ژبو ھم شتھ دي)  ډول خپریږيڅھ  ژبو ھم شتھ دي)]،  اضافي(پھ  نښې نښانې شتھ دي)،
تکراري  زموږ . دي)ژبو ھم شتھ  اضافي(پھ  چېرتھ واکسین وموميو اژبو ھم شتھ دي) اضافي(پھ  باید خلک معاینھ وکړي

 (یوازې انګلیسي کې) کې ووګورئ د نورو معلوماتو لپاره. پوښتل شوي پوښتنې

کھ څھ ھم معلومات دا څرګندوي چې  . وی خطر کې نھ اچويپھ ل COVID-19توکم یا ملیت پھ خپلھ دوي د  / د یو شخص نژاد 
دا د نژاد پرستۍ او پھ ځانګړې توګھ د جوړښتي نژاد . لخوا اغیزمن کیږي COVID-19د رنګ ټولنې پھ غیر متناسب ډول د 

بھ د ناروغۍ سره پھ  شرم. پرستۍ د اغیزو لھ املھ دی چې ځینې ډلې د ځان او ټولنې د ساتنې لپاره لږ فرصتونھ پریږدي
معلوماتو خپرولو  یوازې دقیق معلومات شریک کړئ څو د افواھاتو او غلط  ). یوازې انګلیسي( مبارزه کې مرستھ ونھ کړي

 . څخھ مخنیوی وشي

 سرچینھ 19-د کوویډ Department of Healthد واشنګټن ایالت د  •

 ستاسو سیمھ ییز روغتیایي ډیپارټمنټ یا ولسوالۍ ومومئ  •

• CDC 19-کرونا وایروس (کوویډ ( 

شمېرې لھ الرې اړیکھ  0127-525-800-1لھ معلوماتو ټلیفوني کرښې سره د   COVID-19زموږ د نورې پوښتنې لرئ؟ 
 : د تلیفون ساعتونھ. ونیسئ

 . پورې. p.m 10تر . a.m 6دوشنبې لھ  •
 پورې .  p.m 6تر . a.m 6لھ سھ شنبې تر یکشنبې لھ  •
  . p.m 6تر . a.m 6لھ ) یوازې انګلیسي( یالتي مرعات شوې رخصتۍا •

د خپلې روغتیا او یا  . د خپلې ژپې نوم ووایئ کلھ چې دوی ځواب ور کړي نوتڼۍ کیکاږئ # د تشریحي خدمتونو لپاره، د 
 . معاینې د پایلو پھ اړه د پوښتنو لپاره، پھ مھربانۍ سره د روغتیایي خدمتونو لھ یوه چمتو کوونکي سره اړیکھ ونیسئ

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/d-covid-19-lparh-manh-kwl
https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/d-covid-19-lparh-manh-kwl
https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/d-covid-19-waksyn
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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کاڼھ یا د اوریدلو ستونزه لرونکي . شمېرې تھ زنګ ووھئ  0127-525-800-1پھ بلھ بڼھ کې د دغھ سند د غوښتلو لپاره 
ٻا  ) ٻوازې پھ انګلیسې کې) (Washington Relay(تھ زنګ ووھي  711پیرودونکي، دې مھرباني وکړي 

civil.rights@doh.wa.govتھ برښنالیک واستوي . 
 

https://hamiltonrelay.com/washington/
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