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معلومات
کله له ځانته والي وتالې شم؟

19-هغه اضخاص چې د کویډ
توصیه شوی کړنېپایله یې مثبته وي

(  COVID)که ستاسو د کویډ 
وي، نو تاسو به دمثبتهازموینه 

لي واکسین کولو یا د نښو نشتوا
ه وضیعت په پام کې نیولو پرت

.ته اړتیا ولرئبیلوالي

.ورځو لپاره په کور پاتې شئ5لږ تر لږه د پنځو •
ورځو وروسته پای ته ورسیږي 5انزوا یا ځانته والی کیداې شي د پنځو •

موینه تشخیصي ازاوکه چیرې نښې شتون ونلري یا له منځه الړې شي 
(antigenانټیجن غوره شوی)ويمنفي.

که د ازموینې توان ونلري یا ازموینه غوره نکړي، دا غوره ده چې تر•
.ورځو لپاره جال شي10لس 

هغه چې تبه لږ• تر لږه که تبه شتون ولري، بیل والې باید دوام ومومي تر 
ونکي پرته لدې چې تبه کمو)ساعتونو پورې له منځه تللې نه وي 24د 

(.ایبوپروفین یې اخیستی وي/درمل لکه ټیلینول
ا تر که نورې نښې له منځه نځي، تر هغه چې نښې له منځه الړې نشي ی•

.ورځو وروسته پوری ځانته والي ته دوام ورکړئ10لسو 
ورځو لپاره ښه مناسب ماسک 10د نورو په شاوخواکې د لسو •

تو د اضافي معلوما)واغوندئ، په ځانګړي توګه د کور دننه ماحول کې 
(.لپاره الندې د ماسک استفاده کولو الرښود وګورئ

:د ماسک د استفادې الرښوونه
ورځو پورې د نورو خوندي ساتلو پخاطر د ښه مناسب 10ستاسو د انفیکشن پیل کیدو څخه لس 

هرب. ماسک اغوستل اړین دي اني د ماسک کارولو څرنګوالي په اړه د خورا مؤثره معلوماتو لپاره، م
:وکړئ دې لینک ته مراجعه وکړئ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-

Most-out-of-Masking.aspx

:یادونه
غه د. لخوا وروستي وړاندیزونه منعکس کوي( د کلیفورنیا د عامې روغتیا ریاست)CDPHاو CDCپورته الرښوونې د 

هم د لیږد خطر ممکن په تیرو  10د لسو . ورځو کې شتون درلود5وړانیزونه تاسو ته په اختیاري توګه شتون لري، که څه 
.ورځو لپاره له نورو څخه بیل والی ترټولو خوندي انتخاب دی

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

