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دناروغۍ د اړودنقضیو اونږدې اړيکو د اشخاصولپارهکاري الرښودونکوتهپام وکړئ

المیداسیمهکې
تضمینکړي څوک چېپه ا
تیا او خوندیتوب
تیاریاست ( )ACPHDژمن دی چې د هر هغه چا روغ
المیداسیمې د عامې روغ
دا
تیا ،ډاډترالسهکول چې
سکونو دکارولو اړ
لپاره د دولت او محليشرایطوسرهسم د مخ د ما
ژوندیاکارکوي .موږ دکار ځای د خوندیتوب
تېپه
کیدو اولهناروغوکارکوونکوسره د مرس
تې
یناتترسرهکول ،اوپهکورکېپا
تي ،دنښونښانومنظم معا
فټهواټنباید وسا
هرڅوک د 6
ینهکوو.
ستا
پیروئ
ستاسو د
ګډونله اړونده مقرراتو څخه
کېدایشي داسېکارکوونکيولرئ چېپهویروساختهشوي وي.
ولنهکېپهپراخهکچهخپرهشوې ده ،اوتاسو
کووېډ19-ناروغي زموږپهټ
لپارهله
تېشي او دیوې څه مودې
تیالري چېپهکورپا
فسر د اوامروسرهسم ،هغهکسان چېلهکووېډ19-سره مخ دي اړ
تیایي ا
زموږ د روغ
کسینکولو حالتتهیېپام وشي.
تېشي -پرتهله دې چېنښېیا د وا
نورو څخهلیرېپا
تېشي اولهنورو
تیالري چېلهکووېډ19-سره مخ دي چېپهکورکېپا
لکوته اړ
فسر اړونده اوامرډیری خ
تیایي ا
په ورته ډول ،زموږ د روغ
انګړيمعیارونهپورهکړي وي.
الته چې دوی ځ
څخه ځایګوښهکړي،پرتهله هغې ح
کیږي چې
تنه
سپارښ
رونکوته
لپاره وکارولشي.کارګما
سیدو
تیاووته د ر
کېدنې اوقرنطین اړ
ینکونهباید دکارګمارونکي اوسنۍګوښه
الندېل
ونکيبایدکار ځای
کیږيترڅو معلومهکړي چې ایایوکارکو
ریکړهکويترڅوپوهشي چې دکووېډ 19-ازموینې څه ډولترسره
کله هم چېپ
قیبکړي.
بیرته راستونشي اوکهنهنوپهالندېویبپاڼوکې موندلشوي الرښوونېبایدتع
ته
•

رنطین اړوند الرښوونېپهالندېویبپاڼهکې موندلیشئhttps://covid- :
کېدو اوسنی حالت او دق
لپاره دګوښه
لکو
د عامو خ
19.acgov.org/isolation-quarantine
توګه،
بیلګېپه
انګړي دي (د
لپاره ځ
انګړيشرایطیا الرښوونېلري چې د هغوۍ دکار د ډول
ینېکار ځایونه ځ
 oيادونه :ځ
فسرل ه اوامرو څخهنور
تیا د ا
رونکيباید د روغ
توګهکارګما
تیاوې)نوپه دې
تیاوو ،دسمون اسان
بي اسان
ښوونځي ،ط
معلومات وغواړي چېالندېضمیمهشوي دي.

پیداکړئhttps://bit.ly/AC-HOO :
دلته
فسر امرونه
تیا د ا
لپاره زموږ د روغ
رنطین دواړو
• تاسوکولیشئ د ځان دګوښهکولو اوق
قیبکړي،کوم چېپهالندېبرخوکې موندلی
الیتوکړي او هغهتع
سنیوشرایطوسرهسمفع
• کار ځایونه همباید د Cal/OSHAله او
شئ:
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
کټرانويا روغتیايي خدماتو د چمتوکوونکو د
بیرته راستنیدوپه موخهتصفیه لیکونه نه ورکوي او د ډا
 ACPHDد خلکو لپارهکارته د
کیږيترڅومعلومهکړي چېایایو څوک مخکېله مخکې د
ینهترسره
يادونوپه اړه هم مشورې نه ورکوي.کهچیرې دکووېډ 19-ازمو
تیجنله ازموینېبایدکار
کېدلپرېږدي ،او دان
روستهګوښه
پیژندلشوی دینو هغهکولیشي د  5ورځو و
کووېډ19-پهناروغۍککړ
کیږي ،خو دانهپهګوتهکوي
تې
ثبتپا
روسته د څو اوونیو څخهترمیاشتوپورې م
تیا څخه و
ینېلهککړ
کیږي .د  PCR/NAATازمو
واخېستل
کیږيکله
سپارښت
في ازموینېترالسهکولیواځې هغه مهال
تیجن دمن
ختهیاساري حالتلرونکی وي .دان
چېیوشخص الهمپهناروغۍ ا
کېدنهباید
پېژندلشينو د  10ورځوګوښه
ثبت و
کېدنهپرېږدي.کهیو څوکپهکووېډ 19-م
چېیوکس د  11ورځو څخه مخکې د ځانګوښه
تنهنه
سپارښ
بېنه درلودل)،نو هغوته موږ دنورو ازموینو
بشپړهکړي او د اړوندهنښو دنه درلودلومعیارونهپورهکړي (دنښېنښانې اوت
تیانهلري.
لپاره ازموینېته اړ
نیدو
راست
بیرته
کوو اوکارته د
تلوکېیېلوبوئ.
ننه چې زموږ دټولنوپه خونديسا
تاسوله همکارۍ او مهم رول څخه م
س
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