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 خپل ځان او نور خوندي کړئ 
اوس مھال پھ وٻرمونټ کې پھ لوړه کچھ د خپرٻدو پھ حال کې دی. پھ دغھ وختونو کې اړینھ ده چې خپل خطر بیا ځلي و   19- کوویډ

ارزوئ او پھ کلکھ پر دې غور وکړئ چې کلھ باید د مخنیوي تدابیر ونیسئ لکھ پھ سرپټو عامھ ځایونو کې د یوه باکیفیتھ ماسک 
انې لرئ، نو ازموینھ ترسره کړئ. کھ چېرتھ ستاسو د آزموینې پایلھ مثبت وي او پھ لوړ خطر کې  اغوستل. کھ چېرتھ تاسو نښې نښ

 یاست، نو د خپلې روغتیایي پاملرنې لھ چمتو کوونکي سره اړیکھ ټینګھ کړئ تر څو درملنھ مو وشي.  

غھ وسایل لري چې ھغوی تھ د خپلو  وٻروس بھ د یوې اوږدې مودې لپاره لھ موږ سره وي. د وٻرمونټ اوسیدونکي ھ 19- د کوویډ
 ځانونو او نورو خلکو د خوندي کولو او د وٻروس لھ خپرٻدو څخھ د مخنیوي لپاره اړین دي. 

 خپل واکسینونھ اپډٻټ ساتئ 

څخھ د ځان خوندي کولو غوره وسیلھ ده، پھ ځانګړې توګھ لھ شدیدې ناروغۍ، پھ روغتون کې   19- واکسینونھ زموږ لپاره لھ کوویډ
  ستري کېدو او مړینې څخھ پھ مخنیوي کې مھم دی.لھ ب

ناواکسین شوي خلک پھ ناروغۍ د اختھ کېدو او د وٻروس د خپرولو لھ لوړ خطر سره مخ دي. موږ ټول پر شرایطو برابر کسان پھ  
کلکھ ھڅوو تر څو خپل ځانونھ ژر تر ژره د واکسین پھ کولو سره خوندي کړي او کلھ چې پر شرایطو برابر شي، د خپل بشپړ  

 .پوه شئ چې پھ کوم ځای کې واکسین ترالسھ کوالی شئالسھ کړي. خوندیتوب لپاره دې تقویتي دوز ھم تر

 د اړتیا پھ صورت کې آزموینھ ترسره کړئ 

د اختھ کېدو لھ ګواښ سره مخ یاست، نو د خپل ځان پھ معاینھ کولو سره   19-لرئ یا پر کوویډ نښې نښانې 19-کوویډکھ چېرتھ تاسو د 
، نو دا ډٻره اړینھ ده چې خپل ځان معاینھ کړئ،  لھ لوړ خطر سره مخ یاست 19- کوویډنور خلک خوندي کوالی شئ. کھ چېرتھ تاسو د 

پوه شئ چې پھ کوم ځای کې  نو کوالی شئ د خپلې درملنې لپاره د خپل روغتیایي پاملرنې لھ چمتو کوونکي سره اړیکھ ټینګھ کړي. 
 . آزموینھ ترسره کوالی شئ

 کھ ناروغ یاست نو پھ کور کې پاتې شئ 

تې شئ او د  نښې نښانې لرئ، والګی یا کومھ بلھ ساري ناروغي لرئ، نو پھ مھربانۍ سره پھ کور کې پا 19-کھ چېرتھ تاسو د کوویډ
اړتیا پھ صورت کې د خپلې روغتیایي پاملرنې چمتو کوونکي تھ زنګ ووھئ. دا کار د مېکروبونو لھ خپرٻدو څخھ پھ مخنیوي کې  
 مرستھ کوي، ھغھ خلک خوندي کوي چې د شدیدې ناروغۍ لھ خطر سره مخ وي او تاسو تھ یو چانس در کوي تر څو روغ شئ.  

 و نور احتیاطي تدابیر ونیسئ تاسو کوالی شئ ماسک واغوندئ ا
دا چې زموږ پھ ټولنو کې د شدیدې ناروغۍ کچھ را ټیټھ شوې ده، ھر څوک کوالی شي ھغوی تھ د پېښ خطر پر بنسټ د احتیاطي  

 تدابیرو د نیولو پھ اړه پرٻکړه وکړي.  

 د اضافي تدابیرو پھ اړه پرٻکړه کول ستاسو پھ خطر پورې اړه لري 

 پرٻکړه د الندې مواردو لھ املھ اغېزمنھ شي: ښایي ستاسو 

 ستاسو عمر او روغتیایي وضعیت  •

https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/symptoms
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
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 کھ چېرتھ ستاسو د بدن دفاعي سیستم کمزوری وي  •
 کھ چېرتھ تاسو لھ داسې خلکو سره وخت تېروئ چې لھ لوړ خطر سره مخ دي یا واکسین شوي نھ دي  •

لھ اختھ کېدو څخھ   19-ھم شامل وي چې تاسو او ستاسو پھ خوا و شا کې شتھ خلک پر کوویډ ماسک اغوستلد  پھ دغو تدابیرو کې ښایي
ماسکونھ دي چې د   KN95یا  N95د لوړ کیفیت لرونکو ماسکونو بېلګې  خوندي کوي او د دې وٻروس لھ خپرٻدو څخھ مخنیوی کوي.

څاڅکو پھ بندولو کې ډٻر ښھ دي. تاسو ھمدارنګھ کوالی شئ لږ تر لږه یو مناسب دوه الیھ یي ماسک چې لھ کلکې ټوټې څخھ جوړ  
 شوی وي یا تر تکھ یي ماسک الندې یو ځل کاریدونکی ماسک واغوندئ تر څو مؤثریت یې زیات شي. 

 سره مخ یاست او کنھلھ لوړ خطر  19-پوه شئ چې ایا تاسو د کوویډ

، کوالی شئ د اضافي اقداماتو پر ترسره کولو غور وکړئ، ډاډ ترالسھ کړئ  لھ لوړ خطر سره مخ یاست 19-چېرتھ تاسو د کوویډکھ 
لپاره د خپل   درملنېچې تاسو چټکې آزموینې تھ السرسی لرئ او کھ مو د آزموینې پایلھ مثبت وي، نو چمتو اوسئ چې د خپلې 

روغتیایي پاملرنې لھ چمتو کوونکي سره اړیکھ ټینګھ کړئ. کھ چېرتھ تاسو د خپل خطر پھ اړه پوښتنې لرئ، نو د خپل روغتیایي 
 پاملرنې لھ چمتو کوونکي سره اړیکھ ټینګھ کړئ. 

 ، نو زده کړئ چې باید څھ وکړئ. اختھ کس سره نږدې اړیکھ لرلې ويوي یا موږ لھ  کھ چېرتھ ستاسو د آزموینې پایلھ مثبت

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/treatment-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-test-positive-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact
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