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څومره ټولنیز واټن؟ 
د کوویډ–19 ورو کولو کې مرستې 

لپاره واټن وساتئ

 تاسې تایید شوی یا شکمن 
کوویډ–19 لرئ او یې د 

کور تجرید
په کور پاتې شئ.  •

د کورنۍ د غړو نه لیرې اوسئ.  •
که ممکن وي، خپله خونه او تشناب وکاروئ.  •

سطحې په مکرر ډول پاکې کړئ.  •
د کوم چا نه غوښتنه وکړئ چې د خواړو پیرود کې   •

درسره مرسته وکړي. 
د خپل ډاکټر سره وغږیږئ چې تاسې څنګه باید خپله   •

روغتیا نظارت کړئ.
ستاسې د کورنۍ غړي په قرنطین کې دي.  •

تاسې نږدې اړیکه یې یا د نړیوال سفر څخه 
وروسته کور ته راځئ نو دې کې اړتیا ده 

قرنطین

ښوونځي یا کار ته مه ځئ.  •
عامه ټرانسپورټ مه کاروئ.  •

د لیدنو څخه ډډه وکړئ.  •
تاسې کولی شئ پلي تګ یا ګرځیدو ته والړ شئ، مګر د نورو خلکو نه 2   •

متر واټن وساتئ.

ستاسې لپاره باید نور خلک پیرود وکړي.   •
که دا کار ممکن نه وي، نو تاسې کولی شئ الزمي توکي واخلئ، مګر واټن   •

وساتئ او د مخ ماسک واغوندئ.

په کورنۍ کې د نورو لویانو او لوی ماشومانو څخه ښه واټن وساتئ. هغه   •
خلک چې تاسې ورسره ژوند کوي عمومآ قرنطین ندي.

سمدالسه او 7 ورځې وروسته ټیسټ وکړئ.   •
که تاسې د تنفسي الرې عفونیت عالیم لرئ، خپل ځان د نورو خلکو نه جال   •

کړئ او ټیسټ وکړئ. 

د ټیسټ مثبت پایله یعني تاسې باید په کور کې تجرید او جال شئ.  •

د هر چا لپاره مشوره
د ټوخي ښه ادب او د السونو ښه نظافت تعقیب کړئ.   •

تاسې او ستاسې ترټولو نږدې خلک د نورمال په څیر سره یوځای کیدلی شئ.   •
د خپلو نږدې خلکو سربیره د هرچا څخه لږترلږه 1 متر واټن وساتئ.   •

که تاسې د کوویډ–19 عالیم لرئ نو باید په کور پاتې شئ او ټیسټ وکړئ.  •


