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 اوږد کوید
 څرنګه د دې عالیم په نښه کړئ او ځان او نور خوندي وساتئ

 اوږد کوید څه شی دی؟ 
( داسې نښې رامنځ ته کوی شي چې د مرض له تللو څخه ۱۹-د ځنې خلکو لپاره، کرونا ویروس )کوید 

 وایي.  "اوږد کوید"څخه وروسته تکلیف یا  ۱۹-وروسته هفتې یا میاشتې دوام پیدا کوي. دې ته د کوید

 ره فرق کوي.څخه روغیدل څومره وخت نیسئ د هر کس لپا ۱۹-دا چې له کوید

 

هفتو په منځ کې په  ۱۲ډیری خلک په څو ورځو یا هفتو کې د بهبود احساس کوي او اکثر خلک د 

 پوره ډول روغیږي. خو د ځینو خلکو لپاره یې نښې ډیر وخت نیسي.

مهال کوید د عالیمو درلودل په دې پوره اړه ولري چې تاسې څومره -داسې نه ښکاری چې د اوږد

 اخته شوئ. ۱۹-ناروغ وئ کله چې لومړی ځل په کوید

 

 هغه خلک هم کیدای شي اوږد مهاله ستونزي ولري چې لومړی ځل یې عادي عالیم درلودل.  

 ورکړو. نو ځکه دا ډیره مهمه ده چې د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره خپل احتیاطي تدابیرو ته دوام 

 

 د اوږ کوید مخنیوي لپاره بهترینه الړه دا ده چې د دې ویروس د انتقال لږ کړو. تاسې کوالی شئ دا د واکسین 

او له  الس پریمنځلو د په منظم ډول  ،لکه عامه ترانسپورت کې د ماسک اغستلوه کیدلو، په ګڼو او تړلي ځایون 

 ه ورسوئ. له الرې سرت نورو سر له نږدې اړیکو څخه د ډډه کولو 

د اوږد کوید نښې بیالبیلي دي او کیدای شي دغه نښې په کې شاملې وي: نفس تنګي، ستوماني، د سینې درد یا 

تنګ والی، تمرکز او حافظې ستونزې )چې د ماغزه دوړه هم ورته وایي(، ویده کیدو سره ستونزه، د زړه  

  کيست د پووږو کې غږ، په غ، او اضطراب ې، د مفصلونو درد، پریشانياو ستن  ېپنب ضربان، ګنګسیت، 
، تبه، ټوخی، د  درد، د اشتها له السه ورکولنس احساس، اسهال ، د  ي، سر درد، د ناروغږ دردغو  د خارش، 

 ستوني درد، د زایقې او شامعې حسونو کې بدلون. 

 چېرته مرسته ترالسه کوالی شم؟
د عالیمو په هکله اندېښمن یاست، له یو جي  هفتې یا زیات وروسته ۴څخه  ۱۹-که چیرې پس له کوید

 پي سره اړیکه ونیسئ.

څخه د روغیدلو مرستې لپاره، دلته مراجعه وکړئ:  ۱۹-له کوید

www.yourcovidrecovery.nhs.uk 

http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/

