
د ژمي په دې فصل کې

ت له  د آزمي
ې پرته کر

رول  د کن
ه کر

ه چې مثبتې پايلې، رن و کې ذکر شوي دي، کيدای شي مثبتې پايلې په تلکه  نٻپه الندې بيل ر د .دې شيز او يا کم رن کې 
ت ې پورې  آزمي خه تر سرې کر البي  ندوي هرله  ر .سيوری، يوه مثبته پايله 

ير د ) Paxlovid(د پيکسلوويډ  انو  COVID-19په  و ن خوراکي درمل بايد د ن

نديدو وروسته د  ر و په لړ کې پيل شي 5له  انو له .ور و ن اړينه ده چې د ن

ت ترسره کړئ ومره ژر چې کيدای شي آزمي نديو سره سم هر  ينې وخت .ر

کيدای شي په کوويډ د مبتال والي په صورت کې هم ستاسو د انتي جن د 

تونو پايله منفي وي ي کٻدو، آزمي و وروسته  له دې امله ډاډ ترالسه کړئ چې له 

ت ترسره کړئ 48خه د  24د  .ساعتونو په لړ کې بيا آزمي

وله کې ه نامعتبرې ه او يا په  رول کر ته کٻږي چې د کن ې پايلې هغه وخت رامن ي کر
.نه وي

ت ترسره کړئ .په دې معنی چې تاسو بايد بل آزمي

ه ډول خپلې پايلې ولو لئدلته ذکر شوي دي چې 

ت ت ز ٻد آزمي
ه ه کر رن

ت کم  د آزمي
ه ه کر رن

رول له کر ې د کن
پرته

و پرت هاو يا له کر
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ندوي پايلې منفي ر ه  رول يوه کر .يوازې د کن

ړی روغتيايي حالت ولري  ياخه زيات وي  50هغه خلک چې عمر يې له  د واکسين کولو په اړه اپډيټ معلومات نه لري، د انتي جن د  COVIDد  يااو ان
ت د منفي کٻدو په صورت کې بايد د  ت په نظر کې ونيسي PCRآزمي تونه عفونت ژر تشخيص کړي، له دې امله تاسو  PCRزيات احتمال لري چې د .آزمي آزمي

.به وکوالی شئ ژر پوه شئ چې پايله مو مثبته ده او درملنه ترسره کړئ


