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 په دې ژمي کې روغ پاتې کیدل
 څنګه ځان، ملګري او کورنۍ خوندي وساتئ 

 او زکام واکسینونو ترالسه کړئ ۱۹-د کوید

تر کمولو د خطر  دویک يبستر ېاو په روغتون ک ۍ د جدي ناروغواکسینونه ترالسه کول  ۱۹-د کوید
 ! ئړترالسه ک واکسینونه رټبوس ای میدو ،ړیخپل لوم غوره الره ده.ټولو 

   ساتنه ده. هښ ولوټد مخنیوي لپاره تر  خهڅد نیولو او خپریدو  زکامواکسین د  زکامد 
 .ئړوک  نیواکس زکامژر تر ژره د  ئړمهرباني وک  است،ی ړکه تاسو و

 

 ماسک واغوندئ 
د    ې ک ونوی اځداخلي عامه   ای  ګڼوساتئ او په هر  ان ځدي. خپل  ېپه هوا ک روسونهی و د زکاماو  ۱۹-یډکوو

 .ئړمرسته وک ې ک ويی مخن  انتقال په د زکام  ای  ۱۹-یډماسک په اغوستلو سره نورو خلکو ته د کو

- یډکووپه شئ   یتاسو الهم کول، استی شوي   نی نلرئ او واکس ښېن  یڅتاسو ه  ېچ  په داسې حال کېولرئ  ادی په 
 . نورو ته یې انتقال کړئاو  اخته شئ ۱۹

 ټیسټونهمنظم 
 وڅتر وکړئ ونهټسټیفلو  رلیټلري، منظم ل ۱۹-یډکوو ښېن ېخلک پرته له کوم یرډی ېچ هګ نڅ لکه

 .انتقال نکړئ ۱۹-یډنورو خلکو ته کوو ولډاو په تصادفي   استروغ یتاسو  ېچ ورئګو

   ئړوک  نه یاو ازمو ئ ړجال کځان  شي ېندګرڅ ښې ن ې کله چ
شوي  تاسو   ېشئ تر هغه چ ېپات  ې په کور ک استی تاسو ناروغ چیرې که  تجربې له مخې ثبوت شوی اصل:  د

  ئړنو مهرباني وک ، په ګوته کړئ ری توپ   ځترمن  وښن  ۱۹-یډاو کو والګيد زکام،  ې دا ستونزمنه ده چنه یاست. 
 ټیست وکړئ.   PCR  ۱۹-یډلپاره د کوو ېن ی د معا

 .ئړک بی تعق ې وون ښجال کولو الر ځان  د  ئ ړمثبته وي، مهرباني وک لهی پا ټیست  ې د دچیرې که 

 د تازه هوا جریان 
  ېدرواز ایاو/ ۍکړک ،ګډ ناسته والره کوئخلکو سره  وی کورنبیالبیلو او د  یاست د کور دننه ېچ کله

 کوڅاڅ روسیو ول ډد هر  ېچ پریږديتازه هوا ته کار هوا ولري. دا  هښ هټکو وڅتر ئړک ېخالص
 کړئ.تنفس کیدای شي  ېچ يړکم ک ریشم

 فاصلهالسونه او 
  امونهګساده  ولځنی د الس م هګساتلو او په منظمه تو ېد فاصل خهڅخلکو  د بلکهنه  خهڅ ۍکورن خپلې

 ایتنفس  يک څاڅ روسیوزکام  ای ۱۹-یډتاسو د کوود دې چانس په کمولو کې مرسته وکړي چې به 
 ړئ.لمس ک

  ېخوندي ساتلو کپه به د هرچا  پلي کول امونوګ ېد د
 !يړمرسته وک


