
 

 
 

 

 

 

 

 

مثبت ټیسټ* او/یا د ډاکټر لخوا تشخیص  COVID-19لرئ )د  COVID-19کې، که تاسې  Sacramento Countyپه 

 شوی( تاسې اړ یې: 

 

  وکړئپه کور پاتې شئ او د نورو سره اړیکې نه ډډه  –ځان تجرید کړئ 

 خپلې نږدې اړیکې خبر کړئ چې هغوی باید خپل ځان قرنطین کړي 

  تعقیب کړئ  د عامې روغتیا افسر د تجرید امرد الندې ګامونو سره یوځای 

 

 کارګومارونکو لخوا ورکړل شوی الرښود تعقیب کړي. د روغتیا پاملرنې کارکونکي او لومړي ځواب ورکونکي باید د خپلو 

 

ورځو کې دننه( او تاسې  90درلود )په  COVID-19یا انټي ژن مثبت ټیسټ )د پزې د مایعاتو یا د الړو ټیسټ(. که تاسې پدې وروستیو کې   PCRد   COVID-19*د 

 لرئ.  COVID-19چې آیا تاسې بیا بیاځل مثبت معاینه شئ مګر کومې عالمې ونلرئ، نو د خپل ډاکټر سره وغږیږئ  

 

 تجرید

 تاسې باید په کور پاتې شئ او خپل ځان تر هغه وخت پورې د نورو خلکو نه جال کړئ چې ستاسې په کور کې تجرید پای ته ورسیږي.

 د کورنۍ د غړو څخه لیرې اوسئ.  •
 کار، ښوونځي یا عامه ځایونو ته مه ځئ.  •

که   که تاسې اړ اوسئ چې د طبي پاملرنې لپاره کور نه دباندې ووځئ، نو عامه ټرانسپورټ مه کاروئ. که ممکن وي شخصي موټر وکاروئ.  •

ن  تاسې پخپله ډریوري نشئ کولی، نو د امکان تر حد پورې د خپل ځان او د ډریور ترمینځ ډیر واټن پریږدئ، د موټر شیشه ښکته کړئ او که ممک

 ، که ممکن وي. د مخ پوښ یا ماسک واغوندئوي، او 

کړئ چې تر دروازې مو که په کور کې تاسې کوم داسې څوک نلرئ چې مرسته درسره وکړي نو خواړه او نور الزمي توکو ترتیبات پدې توګه و  •

 راورسي او هلته درته پریښودل شي. که تاسې اړ یې چې په خپله دروازه کې د کوم چا سره وګورئ، نو د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ. 

 

 زه اړ یم څومره موده ځان تجرید کړم؟ 

لپاره مثبت معاینه شئ او/یا د ډاکټر لخوا تشخیص شئ او تاسې عالیم ولرئ، نو تاسې باید ځان دې الندې مودې پورې   COVID-19که تاسې د 

 تجرید کړئ: 

 اوورځې تیرې شوي وي  10د لومړي ځل لپاره د عالیمو راڅرګندیدو راهیسې لږترلږه  •

 او  ارولو پرته(ساعتونو لپاره تبه ونلرئ )د تبې کمولو درملو د ک 24تاسې لږترلږه د  •

 ستاسې نور عالیم ښه شوي وي.  •

 لپاره مثبت معاینه شئ او تاسې هیڅ عالیم ونلرئ، نو تاسې باید ځان دې الندې مودې پورې تجرید کړئ:  COVID-19که تاسې د  

 ورځې 10د ټیسټ اخیستل کیدو نه وروسته  •

 تعقیب کړئکه تاسې کې عالیم پیدا شي، نو پورته ورکړل شوي الرښوونې  •

 

 د کور پاملرنه

. تاسې کولی شئ د ښه کیدو لپاره د سره ښه کیدی شي په کور کې د صحیح پاملرنېلرونکي ډیری خلک خفیف ناروغي لري او  COVID-19د 

 ګامونه واخلئ: ځان سره مرستې لپاره دا 

 ارام وکړئ او ډیر مایعات وڅښئ  •

کلونو نه کم عمر لرونکي ماشومانو ته باید د ډاکټر   2وخورئ. یادونه: د  acetaminophen (Tylenol®)د تبې او د درد د کمولو درمل لکه   •

 سره غږیدو پرته هیڅ ډول بې نسخې د ریزش او ساړه درمل ورنکړل شي.

 درمل ناروغي نه "درملنه" کوي او ستاسې د ویروس خپرولو مخنیوی نه کوي. په یاد ولرئ چې دا 

  

 لرونکي خلکو لپاره COVID-19د  د کور تجرید الرښوونې 

 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
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 طبي پاملرنه وغواړئ 

پدې کې   سره مخ یې. لوړ خطر که ستاسې عالیم خراب شي سمدالسه د طبي پاملرنې په لټه کې شئ، په ځانګړې توګه که تاسې د جدي ناروغۍ 

کلونه یا ډیر وي، حمل ولري یا روغتیایی مشکل ولري لکه مزمن ناروغي یا د معافیت ضعیف  65هغه خلک شامل دي چې عمرونه یې 

 سیسټم. 
 

 د جدي عالیمو لپاره طبي پاملرنه وغواړئ، لکه:  
 

 

 
 

 

 

لرئ. که ممکن  COVID-19ته تلیفون وکړي. د معلوماتو اخیستونکي ته ووایی چې تاسې  911د ژوند ګواښونکي عالیم لرونکي خلک باید 

 وي، د عاجل طبي خدمتونو رارسیدو نه مخکې د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ. 
 

شئ د تلیفون له الرې مشوره واخلئ. که تاسې د روغتیا که عاجل نه وي، د ورتګ نه مخکې خپل ډاکټر ته تلیفون وکړئ، ممکن تاسې وکولی 

پاملرنې تاسیساتو ته ورځئ، نو ستاسې نه نورو ته د عفونیت ورتللو مخنیوي لپاره ودانۍ ته د دننه کیدو نه مخکې د مخ پوښ یا ماسک 

 واغوندئ. 
 

19-COVID  19چلند روغتیا د ممکن د خلکو لپاره سټریس ولري. د سکریمانټو کاونټي د-COVID ویب پاڼې نه ستاسې د  عمومي سرچینو

 رواني روغتیا پاملرنې او ستاسې د خپلوانو مالتړ څرنګوالي په اړه پوهې لپاره لیدنه وکړئ. 

 

 د نورو خلکو محافظت کول 

 ستاسې کور او ستاسې ټولنه کې د ناروغۍ خپریدو مخنیوي کې د مرستې لپاره الندې نور ګامونه تعقیب کړئ.

 

 ځان جال کړئ په خپل کور کې د نورو خلکو نه 

هرڅومره چې ممکن وي په یوه ځانګړې خونه کې او په کور کې د نورو خلکو نه لیرې اوسئ. د هغه خلکو نه لیرې اوسیدل په ځانګړې توګه   •

 خورا مهم دي چې د جدي ناروغۍ لوړ خطر سره مخ دي. که چیرې ممکن وي د هغوی لپاره د اوسیدو بدیل ترتیبات په پام کې ونیسئ.

 جال تشناب وکاروئ. که دا ممکن نه وي، د استعمال وروسته تشناب پاک کړئ )الندې برخه وګورئ(.   •

 فټ لیرې اوسئ. که داسې نشي کیدی د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ.  6د نورو خلکو نه لږترلږه   •

 کنډیشن وکاروئ یا کړکۍ پرانیزئ. که ممکن وي د هوا ښه جریان ساتلو لپاه په کور کې د نورو خلکو سره شریک ځای کې پکی یا ایر •

 لیدونکو ته اجازه مه ورکوئ.  •

 نورو خلکو لپاره خواړه مه پخوئ یا مه ورکوئ.   •

 که ممکن وي، د ماشومانو د پاملرنې نه ډډه وکړئ، یا که اړ یې چې د ماشومانو پاملرنه وکړئ نو د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ. •

 سمبالښت مه کوئ. د کورني ژویو یا نورو ژویو  •

 

  

ساه اخیستلو کې 

 مشکل

 

د شونډو یا مخ شین 

 کیدل

 

ګنګس یا په راپاڅیدو  

 کې مشکل درلودل 
په سینه کې  نور جدي عالیم

 یا درد فشار 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
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 کله چې نورو خلکو ته نږدې یې د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ

تاسې باید د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ کله چې نورو خلکو )لکه په شریکه خونه یا موټر کې( یا ژویو ته نږدې یې او مخکې لدې چې کوم  •

 روغتون یا د ډاکټر دفتر ته دننه شئ. 

که تاسې نشئ کولی چې د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ )د مثال په توګه ساه اخیستلو کې مشکل پیښوي(، نو بیا هغه خلک چې تاسې سره یوځای    •

 ژوند کوي هغوی باید تاسې سره په یوه خونه کې نه وي. که هغوی اړ وي چې باید ستاسې خونې ته دننه شي، نو هغوی باید د مخ یو وار کارول

ماسک واغوندي. ستاسې خونې نه د وتلو نه وروسته، هغوی باید سمدالسه خپل السونه پاک کړئ، خپل د مخ ماسک لیرې کړي او خځلو   کیدونکی

 ته یې واچوي، او خپل السونه یوځل بیا پاک کړي. 

کلونو ترمینځ عمر لرونکي یې باید   8 او 2کلونو نه کم عمر لرونکي ماشومان باید د مخ پوښ یا ماسکونه وانه غوندي. د  2کوچني ماشومان او د  •

 وکاروي مګر د لویانو د نظارت الندې ترڅو په خوندي ډول ساه واخیستلی شي او د ساه بندیدو یا ساه ډوبي مخنیوی یې وشي.

 

 خپل ټوخي او پرنجي وپوښئ 

کله چې تاسې ټوخی کوئ یا پرنجیږئ نو خپله خوله او پزه په دستمال وپوښئ. کارول شوي دستمالونه اشغالدانۍ کې واچوئ. سمدالسه خپل  

 السونه ومینځئ.
 

 د کور شخصي توکو شریکولو نه ډډه وکړئ

ت شیانو د نورو خلکو یا د ژویو سره مه په خپل کور کې د لوخو، د څښاک ګالسونو، پیالو، د خوړو لوخو، جان پاکونو، یا د خوب تخ 

 شریکوئ. د کارولو نه وروسته یې په صابون او اوبو پاک ومینځئ.
 

 خپل السونه تل ومینځئ 

 خپل السونه تل او په بشپړ ډول ومینځئ، په ځانګړي توګه د پزې پاکولو، ټوخي کولو یا پرنجي کولو؛ تشناب یا حمام ته تللو وروسته؛ او د

ثانیو لپاره وکاروئ. که صابون او اوبه موجود نه وي، نو خپل السونه د  20خواړه خوړلو یا چمتو کولو نه مخکې. صابون او اوبه د لږترلږه 

الکول ولري، پدې باندې د خپلو السونو ټولې برخې وپوښئ او تر هغه وخت پورې یې  %60ونو سنیټایزر باندې پاک کړئ چې لږترلږه الس 

 یوبل پورې وسولئ چې وچ شي. که السونه مو ښکاره ککړ وي نو صابون او اوبه وکاروئ. 
 

 هره ورځ "ډیر لمس کیدونکي" سطحې پاکې او د عفونیت ضد کړئ

لمس کیدونکي سطحو کې کاونټرونه، د میزونو سرونه، د دروازو الستي، د حمام او تشناب وسایل، کمودونه، تلیفونونه، کي بورډونه، په ډیر 

ټابلیټونه او د اړخ میزونه شامل دي. همدارنګه، ټولې هغه سطحې پاکې او د عفونیت ضد کړئ چې د بدن مایعات ورباندې وي. د محصول د 

په اړه الرښوونې بق د کورني پاک کارۍ او عفونیت ضد سپری ګانو یا لمدو دستمالونو استعمال وکړئ. د خپل کور پاکولو لیبل الرښوونو مطا

 . وګورئ
 

 د عامې روغتیا سره غږیدل

خپریدو سستوالي یا کمولو   COVID-19تاسې ته د بریښنالیک یا د متن پیغام له الرې لیږل شوي د روغتیا ارزونې ته ځواب ورکولو له الرې د 

د عامې روغتیا لخوا زنګ ترالسه کړئ نو یو څو پوښتنې یې ځواب کړئ. که  Sacramento Countyکې مرسته وکړئ یا کله چې تاسې د 

د عامې روغتیا لخوا زنګ ترالسه نکړئ، نو مهرباني وکړئ په  Sacramento Countyه شئ مګر د روغتیا ارزونه یا د تاسې مثبت معاین

 بجو ترمینځ زنګ ووهئ. 5:00او مازیګر  8:00شمیره د سهار  875-5881 (916)

 

 کار او ښوونځی

اخته شوي اوسئ یا نورو ته یې خپور   COVID-19سې په که تاسې کار کوئ او/یا په یوه جوړښت کې ښوونځي ته ځئ چیرې چې کیدی شي تا

 کړئ، نو خپل کار ځای یا ښوونځی خبر کړئ ترڅو هغوی نورو ته د اړتیا له مخې د ټیسټ کولو او/یا د قرنطین کولو ووایی. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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ورځني کارونه بیرته پیل کړئ، پشمول د کار کله چې ستاسې په کور کې تجرید پای ته ورسي او نور په ویروس اخته نه اوسئ، نو تاسې کولی شئ خپل 

سې اړ نه یې چې او/یا ښوونځي ته بیرته ستنیدل. کار یا ښوونځي ته د بیرته ستنیدو لپاره تاسې باید اړ نه اوسئ چې معاینه تکرار کړئ که مثبت وي او تا

 منفي معاینه ولرئ یا د عامې روغتیا لیک ولرئ. 

 

 ستاسې نږدې اړیکو لپاره معلومات 

 قرنطین

ځان ډاډه کړئ چې خپلو ټولو نږدې اړیکو* ته ووایی چې د الندې چارو په ترسره کولو سره ځانونه قرنطین کړي حتی که هغوی د روغتیا  

 وګورئ(: ته نږدې اړیکو لپاره په کور کې د قرنطین الرښوونې COVID-19د احساس هم کوي )د نورو معلوماتو لپاره 
دا د شدید ناروغیو لپاره لوړ خطر   لپاره قرنطین شي که چیرې هغوی عالیم نلري.ورځو  10ستاسې سره د وروستۍ اړیکې ورځې څخه د مکمل  •

سره مخ خلکو، د لوړ خطر جوړښتونو )لکه مهارت لرونکي نرسنګ او د سمون تاسیسات( کې په کار بوخت خلکو باندې نه پلي کږي غیرلدې که  

 ورځو لپاره قرنطین ته دوام ورکړي.  14ونکي خلک چې هغوی باید د چیرې د کارمندانو خورا ډیره تشه شتون ولري، یا د ضعیف معافیت لر

ورځو څخه وروسته پورې د عالیمو څارلو او  14ورځو قرنطین کوي باید تاسې سره د وروستۍ اړیکې د ورځې نه تر د  10هغوی چې د  •

پوښونو یا ماسک اغوستل )په شمول د ستاسې   ټول سپارښتنه شوي کړنې باید تعقیب کړي، پشمول د تل د مخنظارت کولو ته دوام ورکړي او 

 . کې نیول د خپلو ځانونو او نورو خلکو د خوندیتوب لپاره د نورو الرو چارو په پامفټ واټن وساتي، او  6کورنۍ کې(، د نورو خلکو نه لږترلږه 

لرونکي افرادو لپاره په کور کې د تجرید الرښوونو سره په مطابقت   COVID-19هغه نږدې اړیکې چې عالیم پکې ښکاره کیږي هغوی باید د  •

 کې ځان تجرید او جال کړي.  

 

 څوک دی چې:  هغه نږدې اړیکه *

لپاره نږدې و، چې د   دقیقو یا ډیر وخت 15ټولټال د کې  ساعتونو موده 24د په نږدې واټن کې  فټ 6لرونکي شخص ته د  COVID-19د  •

COVID-19  ورځې مخکې پیل کیږي )یا د هغه افرادو لپاره چې عالمې نلري د  2لرونکي شخص د عالمو پیل کیدو نهCOVID-19  لپاره

 ورځې مخکې( تر هغه وخت پورې چې دغه شخص په کور کې د خپل تجرید یا جال توب ختمولو اجازه ولري 2ټیسټ کیدو نه 

 شخص د بدن مایعات یا ترشحات یې د مناسب او سم احتیاط کارولو پرته لمس کړي ويلرونکي  COVID-19د  •

 

 د نږدې اړیکو لپاره احتیاطي چارې 

فټ لیرې اوسي. که دا ممکن نه وي، نو هر هغه  6سپارښتنه کیږي چې کله تاسې په کور کې په تجرید کې یې نو هرڅوک تاسې نه لږترلږه 

ورځو ته د هغه وخت نه وغزوي چې   10لودو ته دوام ورکوي هغوی اړ دي چې خپل د قرنطین موده څوک چې تاسې سره نږدې اړیکه در 

 وروستی ځل یې تاسې سره نږدې اړیکه درلودله لکه څنګه چې پورته ذکر شوي دي.
 

ې هغوی ستاسې خونه یا  ستاسې پاملرنه کونکي او د کورنۍ اړیکې باید یو وار کارول کیدونکي د مخ ماسک او الس پیلي واغوندي که چیر  

 حمام او تشناب پاکوي یا ستاسې د بدن مایعات او/یا ترشحات )لکه خولې، الړې، بلغم، د پزې اوبه، استفراق، متیازې، یا اسهال( لمس کړي.

ړي او اشغالدانۍ هغوی باید لومړی خپلې الس پیلې لیرې کړي او اشغالدانۍ ته یې واچوي، خپل السونه پاک کړي، بیا خپل د مخ ماسک لیرې ک

 ته یې واچوي او بل وار بیا خپل السونه پاک کړي.
 

 که زه نورې پوښتنې ولرم نو څه وکړم؟ 

نه لیدنه وکړئ. مهرباني وکړئ ستاسې روغتیا پورې اړوند پوښتنو لپاره   عامې روغتیا ویب پاڼېد کوروناویروس په اړه نورو معلوماتو لپاره د 

 خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي ته تلیفون وکړئ. 
 
 

 
 

 

 

 ( څخه اخیستل شويDepartment of Public Healthد عامې روغتیا وزارت ) Los Angeles Countyد 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

