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   coronavirus-https://www.gouvernement.fr/info سرچينه : 

 معلومات 
 19 –کرونا ویرس کوئید 

 
  

 روغتيا 
 

2020 م اکتوبر  8  
 
 

  روغتیا

 
ته په کلکه  مخه نيوونکي اقدامونو ده چې د ږو، نو مهم مخ کي   ورځ تر ورځه  روغتيا لپاره او دا چې موږ د ويروس سرهد  د هرچا

ښکاره    او د نښوکۀ امکان لري نو هلته هم چرته چې الزم نه وي،    او و،  ماسک واغوند  نو  کله چې الزمي وياو  درناوی وکړو،  
طبي    د خپل پرته    19  -... دا ټول پداسې حال کې چې د کوويډ    وسوا   محتاط او مسؤلصورت کې بايد چې    ککړتيا پهد  يا    کيدو

 .ړوڅارنې ته دوام ورک

 

 زه باید  ✓
 

 ؛  ميټر( ته درناوی وکړم 1قداماتو او فزيکي واټن )مخه نيوونکي ازه بايد د  •

 ؛که امکان وي نو هلته هم چيرې چې الزم نه وي الزمي وي، او  چيرې چېچوم  ټولو ځايونو کې ماسک وا هغه زه بايد په •

 :، نو زه بايد نښې ولرم 19 -زه د کوويډ  چيرې که •

o  وکړم ؛ له تماس څخه ډډه  زه بايد 

o   خپل بايد  ووهزه  زنګ  ته  کيدې    مشوره   –  مډاکټر  هم  لرې  فزيکيله  يا  د    کيدې   ترسره   هم   شي  به  ډاکټر  زما  شي. 

 م ؛ څه وکړ زه  هدايات راکوي چېبه او ماته  ،که اړين وي ،امر وکړي ټيسټ  ژيک لوويرو

o يا په هغه ځای کې چې  وئيل کيږي،  ورځو لپاره په کور کې پاتې کيدو    7د    راشي، نو ماته به  مثبتچيرې زما ټيسټ    که

 ؛وی وي ماته چمتو ش

o  ؛م زنګ ووه  15د تنفسي ستونزې په صورت کې، زه بايد په تليفوني شميره 

بايد   تعقيب  پرته هم د خپلې روغتيايي    19  -ډ  ي کو  د زه  ټولو وسيلو له الرې اسانه شي )وپاملرنې  بايد د  تليفوني کړم، کوم چې 

 .ل(پيل کونه کور پاملرپه ، همشورارزونې مشوره، د 

 :  زه کولی شم 

 ؛ شم  الړ ته البراتوار  تحلیل د پرته نسخې د شم کولی زه، وروستهوخت ټاکلو  د سره  البراتوار د  نو ولري امکان که •

 ورکولې شم ؛ زه خپله وينه  •

  ته    130 130 800 0  شمیره  ټلیفون  د )  واخلم  ګټه  څخه   مالتړ  تفسیاتي  د  لپاره  ماشوم  خپل  د  شم  کولی  زه  ،کې  صورت  په  اړتیا  د •

 ؛ (واخلم  ګټه  څخهالرښوونې   د سره وهلو زنګ

 زه  ولرم، وړتیا  لپاره روغتیا پیوستون هبشپړد  او مرستې طبي دولتي د زه چیرې  که واخلم ګټه  څخه  ماسکونو وړيا د شم کولی زه •

 ؛  تعقیبوي ما چې کومڅخه معلومات ترالسه کوم   سازمانونو ټولنیزو هغه د

 

X    زه باید ونکړم  
 

 :  ولرم  نښې 19 - کوويډ د زه  چیرې که •
o ؛  شم  نه  الړ ته خونې بيړنۍ ډول ناڅاپي  پهبايد  زه 
o ؛ شم  نه  الړ  ته ډاکټر  خپل  ونيسم اړيکه  سره هغه  له  چې  دې  له  مخکې بايد زه 
o ډډه کوم  څخه  خلکو  نازکو ټولو  شاوخوا   شاوخوا، او خپل کوم په ټولو مخه نيوونکي اقدامونو باندې عمل زه . 
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