
 
  

 

 
 بلرام  نیتو لپاره  خپرولو  سمالسي د
ه د 2  جون 2022 د  مدیر  معلوماتو  عام
ه روغتیا څانګه   د عام
 اداره  خدمتونو  پاملرنې  روغتیا  د  کاونټي  االمیده د 
 pio@acgov.org-eoc 
 

ک اغوستل الزمي دي  په االمیده کاونټي کې په ډیری عامه جوړښتونو کې دننه د ماس
 تیرې میاشتې پرتله له دوه چنده ډیر شوي دي. لرونکي خلکو بستري کیدل د COVID-19د 

د پیښو د بستر کیدو ډیروالي محدودولو لپاره، نن د االمیده کاونټي د روغتیا    COVID-19په روغتون کې د  –االمیده کاونټي، کالیفورنیا  
ک اغوستل اړین  12:01نیټه د جمعه ورځ د شپې   3جون په   2022چارواکو اعالن وکړ چې د  ه جوړښتونو کې دننه د ماس بجو څخه په عام

  COVIDد االمیده کاونټي د روغتیا افسر د  روغتیایی حوزه ده.دا امر د بیرکلی ښار باندې نه پلي کیږي، کوم چې یوه خپلواک ځایی   دي.
 پیښو او بستر کیدو نظارت ته دوام ورکوي ترڅو مشخص کړي چې دا امر کله بیرته په خوندي ډول لیرې کیدی شي.

اه K-12ښوونیز کال پای پورې په  22-2021د االمیده کاونټي د   ک اغوستل نه الزمي کوي، مګر بی ک اغوستل  ښوونځیو کې ماس م د ماس
په نورو ټولو ماشومانو او د ځوانانو جوړښتونو کې ماسکونه اړین دي، پشمول د ماشوم پاملرنه، د اوړي  په کلکه سپارښتنه کیږي.

 ښوونځی، او د ځوانانو پروګرامونه د امکان حد پورې.
هال   2020-21د تیر کال د دلتا څپې نهایی حد څخه ډیرې شوي او اوس د   راپور ورکړل ورځنۍ پیښې  COVID-19د  ژمي د څپې پرم

راپور ورکړل شوي پیښې په کور کې  لیدل شوي سطحې ته نږدې کیږي، د البرتوار د پرتله کولو وړ راپور ورکړل شوي ټیسټ په سطحه.
 د ټیسټ کولو او ناپیژندل شوي عفونیتونو له امله د ټولټال پیښو کم اټکل دی.

هال ثابت پا  په روغتون کې بستري کیدل   COVID-19هره ورځ د  تې کیدو وروسته ډیر شوي دي.هم د دې څپې د لومړنیو اونیو پرم
اوسني   لرونکي نوي ناروغانو داخلول پدې وروستیو ورځو کې په چټکۍ سره ډیر شوي او اوس د تیر اوړي د نهایی حد څخه اوښتي دي.

ه کیږي ډیر ژر به د   ته ورسیږو.  ټولنې سطحې  COVID-19د "لوړې"    CDCمواردو ته په کتلو سره تم
ریدل پیل شو، موږ د رنګ ټولنو باندې زموږ ډیټا کې نامتناسب اغیزې  د پیښو بیا ډی  COVID-19عالوه لدې، کله چې په اپریل کې د 

اهده نکړې. و هسپانوي/التیني اوسیدونکي اوس د االمیده کاونټي کې د ترټولو لوی نژادي/ملیتي ګروپونو   مش دا خبره نوره ریښتیا نده ا
 ترمینځ د پیښو ترټولو لوړه درجه لري.

د پیښو ډیریدل اوس د دې المل کیږي چې   COVIDر نیکوالس ماس وایی، "په االمیده کاونټي کې د د االمیده کاونټي د روغتیا افسر ډاکټ
ک په روغتون کې بستري شي او د نن ورځې عمل د شیبې جدیت ښئ". "موږ نشو کولی په ډیټا سترګې پټې کړو، او موږ نشو کولی  ډیر خل

ته اغوستل موږ ته غوره فرصت راکوي چې زموږ په ټولنو د اوږدې څپې د ماسکونو بیر وړاندوینه وکړو چې دا څپه به کله ختمیږي.
 اغیزه محدود کړو."

د شدید ناروغۍ پروړاندې محافظت  درمل، دمخه ورباندې اخته کیدل او شته  تقویتي دوزونه،  واکسین  COVID-19پداسې حال کې چې د 
حتی د قوي محافظتونو سره، د  نټي کې په ډیره لوړه کچه خپور دی.المل کیدونکی ویروس په االمیده کاو  COVIDوړاندې کوي، د  

ک د خطر سره مخ کوي او روغتون کې بستر کیږي.  عفونیت دا ډول لوړ شمیر ډیر خل



 
  

 

د هوا له الرې خپریدونکي ویروس څخه پیدا کیدونکي عفونیت پروړاندې د محافظت اضافي پوړ وړاندې کوي. ک اغوستل  عالي  د  د ماس
ک ک اغوستل د    کیفیت ماس ک محافظت کوي، او د ډیرو خلکو ماس د هغې شاوخوا خل خپریدو ورو    COVID-19اغوستل اغوستونکی او 

ک وانه غوندي.کلونو نه کم عمر لرونکي م 2د  کولو کې مرسته کوي.  اشومان باید ماس
( رییس کولین چاوله وویل، "موږ دې وبا ته غبرګون کې د ننګونې په AC HCSAد االمیده کاونټي د روغتیا پاملرنې خدمتونو ادارې )

"په خواشینۍ سره،  وړاندې پورته کیدو ته د دوام ورکولو لپاره د االمیده کاونټي د اوسیدونکو، کارمندانو، او سوداګریو څخه مننه کوو".
COVID   ندی تللی او یو وار بیا، موږ باید د دې خورا ډیر ساري ویروس څخه د خپلو ځانونو، ملګرو او د ټولنې د غړو محافظت کولو

 لپاره اقدامات وکړو."
هسپانوي/التیني/ ک ټاپو اوسیدونکي د  a/xد وبا په اوږدو کې، تور/افریقایی امریکایی،  په واسطه په نامتناسب    COVID-19، او د پاسفی

هم روغتیایی نابرابرۍ تجربه کړي دي او وبا دغه مسایل رابرسیره او وخیم   توګه اغیزمن شوي دي. همدې ورته ټولنو له تاریخي پلوه 
 نابرابرۍ له مینځه ویسي.  COVID-19د االمیده کاونټي ژمن ده چې د امکان تر حد پورې د  کړل.

ه روغتیا څانګې    AC HCSAد  تارت وویل، "موږ په سختۍ ګالونکي ټولنو د ورته نامتناسب اغیزې بیلګه د   –رییس، کیمي واټکین د عام
"ډیری تور او خړ رنګ اوسیدونکي د لومړۍ کرښې کارکونکي دي او نشي کولی د کور څخه کار وکړي او  پیښو ډیریدو سره بیا ګورو".

هغوی د خلکو سره تل په ک اغوستلو امر به دې د زیان سره مخ ټولنو کې  راشه درشه کې دي.  پداسې کار ځایونو کې دي چیرې چې  د ماس
 خپریدل محدود کړي."  COVIDد 

ک اغوستلو سربیره، اوسیدونکو ته یادونه کیږي چې د   خپریدو محدودولو لپاره نورو ګامونو اخیستلو ته دوام ورکړي:    COVID-19د ماس
ولري یا د ویروس سره مخ شي ټیسټ وکړي؛ او په کم شمیر او بهر آزاد ځایونو کې   که ناروغ یا مثبت وي په کور پاتې شي؛ که عالیم

 ډیره کړي.  تهویهراټول شي یا که دننه سر پټ ځایونو کې راټولیږي نو 
ک ته ورشئ که په شرایطو برابر یې او د واکسین یا تقویتي دوز نه وي کړیکه تاسې   ه هڅوو چې یوه کلینی په   درملنې، نو موږ تاسې په کلک

الو د نړیو ټیسټ مثبت وي او خفیف یا متوسط عالیم ولرئ.  COVIDاړه خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي سره وغږیږئ که ستاسې د  
 ته ورشئ.  ویب سایټ  COVID-19د سرچینو لپاره  

### 
د ماسپښین   مهرباني وکړئ د  4تر مازیګر   2د االمیده کاونټي د روغتیا چارواکي به نن، پنجشنبه،  بجو پورې د مرکو لپاره موجود وي. 

ک ولیږئ یا   pio@acgov.org-eocمهالویش لپاره    ته زنګ ووهئ. 510-267-8001ته بریښنالی
ه )د  ه کې موقعیت لري، او د کالیفورنیا ایالت کې اوم ه( ترټولو ډیر نفوس لرونکې کاونټي ده.7االمیده کاونټي، د سان فرانسیسکو بی ختیځ سیم د  م

ه ښاري، او کلی  1.6مربع مایل څخه ډیرې ساحې او د  800ټولټال   وال جغرافیه میلیون څخه ډیرو اوسیدونکو په درلودلو سره، االمیده کاونټي ښاري، نیم
هم. همدارنګه ستره ناثبت شوې ساحه  هیواد کې د یو له   ای سیمې په ځان کې لري او  د االمیده کاونټي د بډایه ملیتي تنوع لرونکی شناخت لري او په 

درجه لري. هیڅ اکثریت سلنه نفوس په بهر کې زی  32.1کال د امریکایی ټولنې سروی پربنسټ، د کاونټي    2018د   ترټولو متنوع کاونټیانو  ږیدلی او دلته 
ه  K-12کې په االمیده کاونټي کې د 2020-2019عالوه لدې، د کالیفورنیا د ښوونې وزارت په وینا، په  لرونکی نژادي یا ملیتي ډله شتون نلري. عام

 ژبو کې خبرې کیدلې.  60ښوونځي سیسټمونو کې د انګلسي ژبې زده کونکو لخوا په 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Indoor-Air-Quality-Ventilation-Tips--en.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://covid-19.acgov.org/index.page
mailto:eoc-pio@acgov.org

