
 

 
 

 

 

 

 

 

درلودو  COVID-19کې، هغه خلک چې د داسې خلکو سره یې نږدې اړیکه درلودلې وي په چا چې د Sacramento Countyپه 

 شک وي یا تایید شوي، هغوی اړ دي: 
 

  ورځو لپاره په کور پاتې شي او د نورو خلکو سره اړیکو نه ډډه وکړي 10د  –خپل ځان قرنطین کړي 

   ورځو لپاره عالمی نظارت کړي  14د 

  تعقیب کړي د عامې روغتیا افسر د قرنطین امرد الندې ګامونو سره یوځای 

 

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

 
 

 د خپل ځان قرنطین کول

درلودو شک وي یا تایید شوي وي، نو تاسې هم ممکن پدې   COVID-19که تاسې د کوم داسې چا سره نږدې اړیکه* درلودلې وي په چا چې د 

هغه  قرنطین ورځو پورې هیڅ عالمې په تاسې کې څرګندې نشي یا په ټوله کې د ناروغۍ هیڅ عالمې ونلرئ. 14ویروس اخته شئ مګر تر 

 وشي.  سره مخ شوی وي ترڅو د ناروغۍ د النور خپریدو مخنیوی COVID-19څوک د نورو خلکو نه لیرې ساتي څوک چې د 
 

 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

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

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

 

 زه اړ یم څومره موده ځان قرنطین کړم؟

درلودو شک وي یا تایید شوي وي، نو تاسې په ویروس د   COVID-19که تاسې د کوم داسې چا سره نږدې اړیکه درلودلې وي په چا چې د 

ورځو قرنطین  14د  CDCورځو لپاره باید ځان قرنطین کړئ. که څه هم  10اخته شخص سره ستاسې د وروستۍ اړیکې څخه د مکمل 

تجربه نکړئ. دا د شدید  که چیرې تاسې پدې موده کې هیڅ کوم عالیملنډې مودې قرنطین د منلو وړ دی ورځو د  10سپارښتنه کوي، دا د 

ناروغیو لپاره لوړ خطر سره مخ خلکو، د لوړ خطر جوړښتونو )لکه مهارت لرونکي نرسنګ او د سمون تاسیسات( کې په کار بوخت خلکو 

ورځو   14ډیره تشه شتون ولري، یا د ضعیف معافیت لرونکي خلک چې هغوی باید د  باندې نه پلي کږي غیرلدې که چیرې د کارمندانو خورا

 لپاره قرنطین ته دوام ورکړي.
 

 ورځو قرنطین تعقیبونکي خلک باید: 10د 

ورځو وروسته پورې د عالمو نظارت کولو ته دوام ورکړي. که تاسې کې   14په ویروس اخته نفر سره د وروستي اړیکې ورځې څخه تر  •

 عالمې پیدا شي، په کور کې ځان تجرید کړئ او الندې د "که زه عالیم ولرم نو څه؟" برخه تعقیب کړئ. 

اغوستل )په شمول   یا ماسکد تل د مخ پوښونو ، پشمول د خوندیتوب لپاره ټولې سپارښتنه شوي کړنې تعقیب کړئ د خپل ځان او د نورو خلکو  •

 فټ واټن وساتئ، او همدارنګه الندې ورکړل شوي محدودیتونه په پام کې ونیسئ.  6د ستاسې کورنۍ کې(، د نورو خلکو نه لږترلږه 
 

ي فرد سره ژوند کوئ او/یا لرونک COVID-19که تاسې په ویروس اخته نفر سره اړیکه لرلو ته دوام ورکړئ )د مثال په توګه د 

 پاملرنه یې کوئ( او: 
 

ورځې دي   10تاسې د ویروس لرونکي فرد سره نږدې اړیکې نه ډډه کولی شئ، ستاسې د قرنطین وروستۍ ورځ د هغه وخت څخه  •

 پیل کړي وي.  لرونکي خلکو لپاره په کور کې د تجرید الرښوونې COVID-19د کله چې دې فرد 

  

 

ته نږدې اړیکو لپاره په   COVID-19د 

 کور کې د قرنطین الرښوونې

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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ورځو د قرنطین دوره  10که تاسې د ویروس لرونکي فرد سره نږدې اړیکه ولرئ کله چې دغه فرد په تجرید کې وي، نو ستاسې د  •

 ورځې څخه بیرته له سره پیل کیږي په کوومه چې تاسې د هغه سره نږدې اړیکه درلودلې دي.به د هغه وروستۍ 

ورځې وروسته ده چې په ویروس اخته نفر په   10تاسې د نږدې اړیکې نه ډډه نشئ کولی، ستاسې د قرنطین وروستۍ ورځ د هغه ورځې څخه  •

 کور کې د تجرید ختمولو اجازه ولري.

 

 محدودیتونه څه دي؟ 

نور خپریدو مخنیوي لپاره، تاسې باید خپل فعالیتونه محدود کړئ او خپل ټول هغه خوځښتونه محدود کړئ چې د   COVID-19د 

 قرنطین په موده کې تاسې د نورو خلکو سره په اړیکه کې کوي. 

 په کور پاتې شئ. کار، ښوونځي یا عامه ځایونو ته مه ځئ.   •

 ړئ.په خپل کور کې د نورو خلکو نه ځان جال ک  •

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

کلونه یا   65اوسیدل خورا مهم دي څوک چې د جدي ناروغۍ لوړ خطر سره مخ دي، پشمول د هغه خلکو چې عمرونه یې 

 غي یا د معافیت ضعیف سیسټم.لدې ډیر دي یا کومه روغتیایی ستونزه لري لکه مزمن نارو

o   .که موجود وي جال تشناب وکاروئ 

o   فټ لیرې اوسئ. کله چې دا نشي کیدی د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ.  6د نورو خلکو نه لږترلږه 

 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.  •

 د کورني ژویو یا نورو ژویو سمبالښت مه کوئ.  •

 

 آیا زه کولی شم د قرنطین پرمهال د خپلې استوګنې نه ووځم؟

 یا د الزمي طبي پاملرنې لپاره وتلی شئ.  معاینې لپاره COVID-19تاسې د کور نه یوازې د  •

که په کور کې تاسې کوم داسې څوک نلرئ چې مرسته درسره وکړي نو خواړه او نور الزمي توکو ترتیبات پدې توګه وکړئ چې    •

 تر دروازې مو راورسي او هلته درته پریښودل شي.

 

 لپاره معاینه وکړم؟  COVID-19آیا زه باید د 

 لرونکي فرد سره د نږدې اړیکې په حیث، سپارښتنه کیږي چې تاسې خپل ځان معاینه کړئ که تاسې عالیم لرئ.  COVID-19د 

  معاینې سایټونو COVID-19د د معاینې لپاره، خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي سره په اړیکه کې شئ یا د سکریمانټو کاونټي  •

 لو پرمهال د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ.ویب پاڼې نه لیدنه وکړئ. د معاینې لپاره تل

 که ستاسې معاینه مثبت وي:   •

o  19د-COVID مطابق په کور کې ځان تجرید کړئ لرونکي خلکو لپاره په کور کې د تجرید الرښوونو. 

o ې قرنطین شي او هغوی ته دا الرښوونې ورکړئ. خپلو ټولو نږدې اړیکو ته ووایی چ 

 که ستاسې معاینه منفي وي: •

o  ورځو لپاره قرنطین ته دوام ورکړئ.  10په ویروس د اخته فرد سره ستاسې د وروستۍ اړیکې څخه د مکمل 

o   لپاره  د خپل ځان او نورو خلکو د خوندیتوبورځو وروسته پورې د عالیمو څارلو او نظارت ته دوام ورکړئ او  14تر د

 ټولې سپارښتنه شوې کړنې تعقیب کړئ لکه څنګه چې پورته ذکر شوي دي.

  

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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
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 زه باید څنګه د دې دورې په جریان کې خپله روغتیا نظارت کړم؟ 

 په عالیمو کې شامل دي: لپاره نظارت کړئ. عالیمونښو او  COVID-19خپله روغتیا د 

 تبه یا ساړه  •

 ټوخی •

 ساه لنډی یا ساه اخیستلو کې مشکل   •

 ستړیا  •

 د عضالتو یا بدن درد  •

 سر درد  •

 خوند یا بوی له السه ورکولنوي د  •

 د ستوني درد  •

 د پزې بندیدل یا بهیدل   •

 زړی بدی یا استفراق  •

 نس ناستی  •

 

 که په ما کې عالیم راڅرګند شي نو څه؟

لرونکو خلکو  COVID-19د که تاسې کې د پورته ذکر شوي نښو یا عالمو څخه کوم یوه راپیدا شي، په کور کې ځان تجرید کړئ او 

وغتیایی پاملرنې لرونکي ډیری خلک خفیف ناروغۍ لري او د ر  COVID-19د  تعقیب کړئ. لپاره په کور کې د تجرید الرښوونې

که تاسې کوم غیر عاجل روغتیایی اندیښنې لرئ، نو   سره ښه کیدی شي. کور کې د سمې پاملرنېوړاندې کونکي د لیدو اړتیا پرته په 

تلیفون له الرې ډاکټر سره تلیفوني مشوره وکړئ او هغوی ته ووایی چې تاسې د   خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي یا د

COVID-19 .لرونکي کوم فرد اړیکه یې 
 

 که زه روغتیایی پاملرنې ته اړتیا ولرم نو څه؟

  911الت کې که عالیم خراب شي نو د روغتیا پاملرنې چاره وکړئ. خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي ته واردمخه یا په عاجل ح

 تایید شوي اخته فرد سره نږدې اړیکه کې یې. COVID-19ته تلیفون وکړئ، او هغوی ته ووایی چې تاسې په 
 

 نښې یا عالمې لرئ، نو تاسې باید:  COVID-19که تاسې باید د طبي پاملرنې لپاره له کور ووځئ او د 

 نو که ممکن وي، د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ.  •

شخصي موټر وکاروئ. که تاسې پخپله ډریوري نشئ کولی، نو د امکان تر حد پورې د خپل ځان او د ډریور ترمینځ  که ممکن وي،  •

 ډیر واټن پریږدئ، د موټر شیشه ښکته کړئ او که ممکن وي، د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ. تاسې باید عامه ټرانسپورټ ونه کاروئ.

 

 ی خبر کړي؟آیا عامه روغتیا به زما د کار ځای یا ښوونځ

عامه روغتیا به ستاسې د کار ځای یا ښوونځی خبر نکړي یا ستاسې په اړه به هغوی ته کوم شخصي معلومات ورنکړي غیر لدې که  

 دا کار ستاسې روغتیا یا د نورو خلکو د روغتیا لپاره الزمي وي.

 

 لپاره واکسین شوی اوسم نو څه؟ COVID-19که زه د 

درلودو شک وي یا تایید شوي وي، نو تاسې اړ نه یې ځان   COVID-19که تاسې د کوم داسې چا سره نږدې اړیکه درلودلې وي په چا چې د 

 قرنطین کړئ که چیرې تاسې دا الندې ټول معیارونه پوره کوئ:

اونۍ، یا د یوه  <2دوز واکسین )فایزر یا مودرنا( د دوهم دوز ترالسه کولو وروسته  – 2پدې معني چې د  -تاسې مکمل واکسین شوي اوسئ  •

 اونۍ   <2دوز واکسین د دوز ترالسه کولو وروسته

 مه میاشت کې اوسئ 3د واکسینو لړۍ د وروستي دوز ترالسه کولو په  •

 هیڅ عالمې ونلرئ  COVID-19ستاسې د وروستۍ نږدې اړیکې راهیسې تاسې د  •

 دا په هغه واکسین شوي خلکو نه پلي کیږي څوک چې په روغتون کې دي یا د روغتیایی پاملرنې تاسیساتو اوسیدونکي دي. 
 

 که زه نورې پوښتنې ولرم نو څه وکړم؟ 

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

 پوښتنو لپاره خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي ته تلیفون وکړئ.
 

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

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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/if-you-are-sick/index.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

