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ایغیر واکسین شوی؛ •
واکسین شوی او د •

ر تمګر **وړ-تقویې
ز د تقویې دواوسه یې

ترالسه کړی نه دی

ورځو لپاره، د هغه چا سره ستاسو د وروستي تماس وروسته چې 5لږ تر لږه د په کور کې پاتې شئ•
.لري( COVID-19)19-کویډ

مه په پنځاوورځو وروسته پای ته ورسیږي که چیرې تاسو نښې نښانې نه لرئ 5قرنطین کیدای شي د •
.ورځ یا وروسته مو پایله منفي وي

 وي، د بیل والي سپارښتنې تعقیب کړئمثبتکه ازموینه.
.ورځې قرنطین وکړئ10که د ازموینې توان ونلري یا د ازموینې لپاره غوره نه شي، نو بهتره ده چې •
.ورځو لپاره ماسک واغوندئ، په ځانګړي توګه د کور دننه ماحول کښې10د نورو شاوخوا •
ینه نشئ که تاسو ازمو. که تاسو نښې لرئ، په کور کې پاتې شئ او د امکان په صورت کې معاینه وکړئ•

.کوالې یا ستاسو ازموینه مثبته وي، له نورو څخه د بیل والي سپارښتنې تعقیب کړئ

یاتقویه شوی •
واکسین شوی، مګر •

اره تر اوسه د تقویې لپ
وړ نه دی

ه ورځ ازموینه وکړئ• .په پنځم
 وي، د بیل والي سپارښتنې تعقیب کړئمثبتکه ازموینه.

د )ورځو لپاره د نورو شاوخوا مناسب ماسک واغوندئ، په ځانګړي توګه د کور دننه ماحول کې 10د •
(.اضافي معلوماتو لپاره الندې د ماسک څخه د استفادې الرښود وګورئ

ینه نشئ که تاسو ازمو. که تاسو نښې لرئ، په کور کې پاتې شئ او د امکان په صورت کې معاینه وکړئ•
.کوالې یا ستاسو ازموینه مثبته وي، له نورو څخه د بیل والي سپارښتنې تعقیب کړئ

ډیری )FAQsم؟څومره وخت باید په قرنطین کې پاتې ش
پوښتل شوې 

(پوښتنې

قرنطین څه شی دی؟
هغه څوک رعایت کوي چې ممکن د  هغه ویروس ( SARS-CoV-2)قرنطین  سره مخ شوي وي، 

.المل کیږي، له نورو څخه لرې( COVID-19)19-چې د کویډ

How Long Should I Stay in Quarantine?
Update: 1/14/2022
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:د ماسک د استفادې الرښوونه

د . ورځو پورې د نورو خوندي ساتلو پخاطر د ښه مناسب ماسک اغوستل اړین دي10ستاسو د انفیکشن پیل کیدو څخه لس 
هرباني وکړئ دې لینک ته مراجعه وکړئ :ماسک کارولو څرنګوالي په اړه د خورا مؤثره معلوماتو لپاره، م

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

هم تقویه شوي هغه خلک چې واکسین شوي او د تقویه کوونکي وړ دي، مګر ال(: د روغتیا پاملرنې پرسونل باندې نه پلي کیږي)د کار ځای ترتیب **
:ندي، کوالې شي بیرته کار ته راستون شي که چیرې نښې شتون ولري او

ورځو کښې دننه تر السه 5-3یې د وروستي تماس ترالسه کولو څخه وروسته په ( COVID-19)ازموینه 19-تشخیصي د کویډمنفيیو •
.کړی وي

هرباني وکړئ د تقویه کوونکي وړ تعریفونو لپاره دا لینک وګورئ www.bit.ly/Vx-Eligible:م

:یادونه
په دغه وړانیزونه تاسو ته. لخوا وروستي وړاندیزونه منعکس کوي( د کلیفورنیا د عامې روغتیا ریاست)CDPHاو CDCپورته الرښوونې د 

ورځو لپاره قرنطین یا بیل والې 10د نورو څخه د . ورځو کې شتون درلود5اختیاري توګه شتون لري، که څه هم د لیږد خطر ممکن په تیرو 
.ترټولو خوندي انتخاب دی

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
http://www.bit.ly/Vx-Eligible

