لهناروغانوسره دنږدې اړیکو درلودونکو
اشخاصولپاره الرښوونې

دکووېډ19-

یکې درلودونکیشخصیاست؟
ایاتاسولهناروغسره دنږدې اړ
تاسولهناروغکسسره د نږدې اړیکې درلودونکی شخصګڼلکېږئکهتاسوله هغه چاسرهپهیوهشریکهکوټهکېپاتېکېږئ
څوک چې د  24ساعتونوپه اوږدوکې د  15دقیقویاله دې د ډېرې مودېلپارهکووېډ 19-لري.

کهتاسوپهکووېډ19-لهککړشخصسره مخشوي

دنورو اشخاصو دساتنېلپاره اقدامات

یاست ( لهناروغشخصسرهنږدې اړیکهلرئ )
کهتاسوله داسېکسسره مخ شويیاست چېکووېډ 19-لري،
تاسو اړتیا نه لرئ چېقرنطین شئ.په هر حال،کهپهتاسو
کې د اړوندهناروغۍنښېنښانې راښکارهشوي وي،سمدالسه
ځانله نوروګوښهکړئ او دکووېډ  19-معاینهترسرهکړئ!

•
•
•

مخامخکېدل په دې معنا دي چې د  24ساعتونوپه مودهکې د
 15دقیقولپارهلهناروغشخصسرهپهیوهکوټهکېپاتېشئ.
(دبېلګېپهتوګه3 :بېالبېلې 5 ،دقیقهیي مخامخکېدنې د 15
دقیقوله نږدې اړیکېسره مساوي دي).
کهتاسوکووېډ 19-لرئنو،کولی شئنوروته د ویروس
خپریدل  2ورځې مخکې له دېپیلکړئ چېتاسو دناروغۍ
کومې نښېنښانېلکهټوخی ،دستوني درد ،اسهال،ستړیا،یا د
سر درد احساسکړئ (یا مو  2ورځې مخکې ازموینه مثبته
راختلي وي،په هغه صورتکې چېتاسو مخکې دناروغۍ
احساس نه ويکړی).

•

له مخامخکېدو څخه وروستهله  3څخهتر  5ورځوپورې دکووېډ  19-معاینه
ترسرهکړئ.
دنوروپهشاوخوا دپاتېکېدوپهصورتکې ،د  10نورو ورځولپارهښه
مناسب ماسک واغوندئ.
د  10ورځولپاره د ناروغۍ دنښونښانولپاره ځانله نږدې وڅارئ.
• کهپهتاسوکې دناروغۍنښېنښانې را څرګندې شي،پهکورکې
پاتېشئ اوتر هغې لهنورو څخهلیرېپاتېشئتر څو مو چې د
في
کووېډ  19-معاینهترسرهکړي نه وي.کهستاسولومړی معاینه من
را وخیژي،له  24څخهتر  48ساعتونوپورې انتظار وکړئ اوبله
معاینهترسرهکړئ ځکه چې ځینېکسان چېلهکووېډ 19-سره مخ
ويسمدستيیې معاینه مثبته نه خیژي.
• که دکووېډ  19-معاینه مو مثبته وي ،د ځانه دګوښهکولو اړوند الندې
الرښوونېتعقیبکړئhttps://bit.ly/AC-C19 :
هغهکسان چې دشدیدکووېډ  19-د خپریدولپاره دلوړ خطرپهلرونکو
فوسلري (دبېلګېپ هتوګه :د
ځاینونویا هغو ځایونوکې چې زیامنېدونکین
پالنېپهکورونو ،زندانونو،بېکورهسرپناوو)کې اوسیږي،کارکويیاپه
في
مکرر ډولله دا ډول ځایونولیدنهکويباید د هغوتاسیساتو اړوند اضا
الرښوونېتعقیبکړي.

یادونه:که څه همتاسوقرنطینته اړتیا نهلرئ ،خو د  10ورځولپاره دشدیدېکووېډ 19-ناروغۍ اړوند دلوړ خطرلرونکو اشخاصو څخه د ځان
لیرېساتلوتهپام وکړئلکه :زیات عمرلرونکي اشخاص ،هغهکسان چې اوږدمهاله ناروغۍلري ،هغهکسان چې داسېناروغۍلري چې دبدن
فاعي سیستمیېکمزوریکوي ،او هغهکسان چې واکسینشوي نه وي.نور معلومات  /مرستندویهسرچینېپه https://bit.ly/AC-C19کې
د
پیداکړئ
د عاديیاتقویتي واکسینونوبېالبېلو دوروته د وړتیاپه اړه د معلوماتولپاره ،مهرباني وکړئ له دېپاڼېلیدنه وکړئwww.bit.ly/Vx-Eligible :

د ماس ک اچولو اړوندالرښوونې:

لهناروغهکسسره د مخامخکېدو وروسته د  10ورځولپاره د مناسب ماسک اغوستل دنورو اشخاصو د خوندیتوبلپاره اړین دی.
د ماس ک دکارولو د څرنګواليپه اړه د معلوماتولپاره  ،مهرباني وکړئ دېلین کته مراجعه وکړئ:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
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