
 

 
 
Pashto (Afghanistan) 

108 Cherry Street, Burlington, VT 05401  802-863-7200  www.healthvermont.gov 

 نښانې نښې 19-کوویډ د

 2021 اګست    

 کھ حتی کړئ، ترسره آزموینھ څو تر ونیسئ اړیکھ سره کوونکي چمتو لھ پالنې روغتیا د خپل وي، ھم خفیفې کھ حتی لرئ، نښانې نښې تاسو چېرتھ کھ
 یا او کړي ترسره کې دفتر خپل پھ آزموینھ ستاسو بھ کوونکی چمتو پالنې روغتیایي د ستاسو .واست شوي اختھ 19-کوویډ پر یا او وي کړي ھم واکیسن مو
 .شئ پاتې کې کور خپل پھ لرې څخھ خلکو نورو لھ نو یاست، کې انتظار پھ تھ پایلې خپلې چې کلھ. کړي راجع تھ مرکز نږدې آزموینې د مو بھ

 :دي ډول الندې پھ نښانې نښې 19-دکووٻډ
 )لوړه یا درجې 100.4 رنھایتفا د( تبھ •

 ټوخی •

 ستونزه تنفسي یا لنډی ساه •

 لړزه •

 ستړیا •

 دردونھ بدن یا دعضالتو •

 درد سر د •

 درد ستوني د •

 ورکول السھ لھ حس بویولو یا ذایقې د نوی •

 بھیدل یا بندیدل پوزه •

 کانګي یا ګرځیدنھ خوا •

 اسھال •

 :شئ کې لټھ پھ پاملرنې طبي د ژره تر ژر نو لرئ، ستونزې الندې چېرتھ کھ
  ستونزه، تنفسي •

  یا درد دوامداره •

  فشار، کې سینھ پھ •

  ګیچتوب، نوی •

  یا ناتواني، کې کېدو پاتې ویښ یا ویښېدو پھ •

 .بدلون رنګونو د نوکونو یا خوا و شا د سترګو د مخ، ووریو، شونډو، د •

 
 .کړئ ټینګھ اړیکھ سره 1-1-2 لھ لپاره موندلو د پاملرنې د لرئ، نھ کوونکی چمتو پالنې روغتیایي د تاسو کھ

 

 وکړئ مراجعھ تھ www.healthvermont.gov/COVID-19 لپاره معلوماتو نورو د اړه پھ 19-کووٻډ د

http://www.healthvermont.gov/COVID-19
http://www.healthvermont.gov/COVID-19
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If you have symptoms, even mild ones, contact your health care provider to get tested, even if you are 
vaccinated or had COVID-19. Your provider will test you at their office or refer you for testing nearby. Stay 
home and away from other people while you wait for your results. 

Symptoms of COVID-19 include: 
• Fever (100.4 °F or higher) 

• Cough 

• Shortness of breath or difficulty breathing 

• Chills 

• Fatigue 

• Muscle or body aches 

• Headache 

• Sore throat 

• New loss of taste or smell 

• Congestion or runny nose 

• Nausea or vomiting 

• Diarrhea 

Seek medical care immediately if you have: 
• trouble breathing,  

• persistent pain or  

• pressure in the chest,  

• new confusion,  

• inability to wake or stay awake, or  

• changes in color on your lips, gums, face, around the eyes, or nails. 

 
If you don’t have a health care provider, call 2-1-1 to connect to care. 
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