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و له ناروغانو سره د نږدې اړیکو درلودونک
اشخاصو لپاره الرښوونې

19-د کووېډ

تاسو له ناروغ سره د نږدې اړیکې درلودونکی شخص یاست؟ایا 
هغه چا سره په یوه شریکه کوټه ک ې پاتې کېږئ تاسو له ناروغ کس سره د نږدې اړیکې درلودونکی شخص ګڼل کېږئ که تاسو له 

.لري19-دقیقو یا له دې د ډېرې مودې لپاره کووېډ15ساعتونو په اوږدو کې د 24څوک چې د 
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ک اچولو اړوند الرښوونې :د ماس
. ورځو لپاره د مناسب ماسک اغوستل د نورو اشخاصو د خوندیتوب لپاره اړین دی10له ناروغه کس سره د مخامخ کېدو وروسته د 

ک ته مراجعه وکړئ ک د کارولو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو لپاره ، مهرباني وکړئ دې لین :د ماس
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

www.bit.ly/Vx-Eligible:عادي یا تقویتي واکسینونو بېالبېلو دورو ته د وړتیا په اړه د معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ له دې پاڼې لیدنه وکړئد 

هم تاسو قرنطین ته اړتیا نه لرئ، خو د :یادونه ناروغۍ اړوند د لوړ خطر لرونکو اشخاصو څخه د ځان 19-ورځو لپاره د شدیدې کووېډ10که څه 
هغه کسان چې داسې ناروغۍ لري چې د ب: لیرې ساتلو ته پام وکړئ لکه هغه کسان چې اوږدمهاله ناروغۍ لري،  دن زیات عمر لرونکي اشخاص، 

هغه کسان چې واکسین شوي نه وي کې  https://bit.ly/AC-C19مرستندویه سرچینې په / نور معلومات . دفاعي سیستم یې کمزوری کوي، او 
پیداکړئ

له ککړ شخص سره مخ شوي 19-که تاسو په کووېډ

(له ناروغ شخص سره نږدې اړیکه لرئ ) یاست 
د نورو اشخاصو د ساتنې لپاره اقدامات

لري، 19-که تاسو له داسې کس سره مخ شوي یاست چې کووېډ
هر حال، که په ت. لرئ چې قرنطین شئنه تاسو اړتیا  اسو په 

سه کې د اړونده ناروغۍ نښې نښانې راښکاره شوي وي، سمدال
!معاینه ترسره کړئ19-ځان له نورو ګوښه کړئ او د کووېډ

ساعتونو په موده کې د 24په دې معنا دي چې د مخامخ کېدل 
. تې شئدقیقو لپاره له ناروغ شخص سره په یوه کوټه کې پا15

15دقیقه یي مخامخ کېدنې د 5بېالبېلې، 3: د بېلګې په توګه)
.(دقیقو له نږدې اړیکې سره مساوي دي

لرئ نو، کولی شئ نورو ته د ویروس 19-که تاسو کووېډ
ورځې مخکې له دې پیل کړئ چې تاسو د ناروغۍ 2خپریدل 

یا، یا د کومې نښې نښانې لکه ټوخی، د ستوني درد، اسهال، ستړ
ورځې مخکې ازموینه مثبته 2یا مو )سر درد احساس کړئ 

هغه صورت کې چې تاسو مخکې د ناروغۍ  راختلي وي، په 
(.احساس نه وي کړی

معاینه 19-ورځو پورې د کووېډ5څخه تر 3له مخامخ کېدو څخه وروسته له •
.ترسره کړئ

نورو ورځو لپاره ښه 10د نورو په شاوخوا د پاتې کېدو په صورت کې، د •
.مناسب ماسک واغوندئ

.ورځو لپاره د ناروغۍ د نښو نښانو لپاره ځان له نږدې وڅارئ10د •
کې که په تاسو کې د ناروغۍ نښې نښانې را څرګندې شي، په کور•

هغې له نورو څخه لیرې پاتې شئ تر څو مو چې د پاتې شئ او تر 
ي که ستاسو لومړی معاینه منف. معاینه ترسره کړي نه وي19-کووېډ

ساعتونو پورې انتظار وکړئ او بله 48څخه تر 24را وخیژي، له 
سره مخ 19-معاینه ترسره کړئ ځکه چې ځینې کسان چې له کووېډ

.وي سمدستي یې معاینه مثبته نه خیژي
ې معاینه مو مثبته وي، د ځانه د ګوښه کولو اړوند الند19-که د کووېډ•

https://bit.ly/AC-C19:الرښوونې تعقیب کړئ
د خپریدو لپاره د لوړ خطر په لرونکو 19-هغه کسان چې د شدید کووېډ•

هغو ځایونو کې چې زیامنېدونکی نفوس لري  د : ه توګهد بېلګې پ)ځاینونو یا 
وي یا په کې اوسیږي، کار ک( پالنې په کورونو، زندانونو، بې کوره سرپناوو

هغو تاسیساتو اړوند اضا في مکرر ډول له دا ډول ځایونو لیدنه کوي باید د 
.الرښوونې تعقیب کړي
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