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 د طْفبى څخَ ّرّستَ ځبى ّسبتئ

َ ځي ً َ َ هٌځ ٍ خطر ل ّ سر َ ختوېذ ٍ چې د طْفبى ل َ د ٍ هِو َ اړٍ . د دې پُْېذل ډیر َ د خپلې کْرًۍ د خًْذیتْة پ َ ّرّست د طْفبى څخ

 .هعلْهبت تر السَ کړئ

 ځبًًَْ د ًٌَ خًْذي ّسبتئ

د آلې . کَ چېرې ُغَ پَ ثرق کې ّي، پَ عوْهي سبکت کې ثرق قطع کړئ. کَ یٍْ ثرقي آلَ لٌذٍ شي، ُغَ ُیڅکلَ ُن هَ پکبرّئ •

 .د کبرًّې څخَ دهخَ ثرقي تَ اًتظبر ّثبسئ

َ کړئ • َ پْرت َ ګټ ْ څخ َ السي ګرّپًْ ْ پرځبی ل َ ّي د شوع َ ثرق ً َ چیري شوعې کبرّئ. ک َ لرې ّسبتئ چې ک َ څخ َ ُرڅ َ ل ، ُغ

 .ُویشَ د لګیذلې شوعْ خْاتَ کښیٌئ. اّر اخلي

 د ّیجبړ شْیْ کْرًّْ خْاتَ پبهلرًَ کْئ

َ پبتې کیږي َ خًْذي ً ّ ُغ َ ّداًۍ ّیجبړّلی شي ا ٍ کې ّسبتئ چې طْفبًًْ َ زړ َ ّداًۍ ّیجبړٍ . پ َ ثل ّ یب کْه ْ کْر ا َ ستبس ک

 .هطوئي کړئ چې ُغَ خًْذي دٍ شْې ّي، د ًٌْتلْ څخَ د هخَ ځبى

ًب آشٌب غږًَّ د . د خپل کْر اّ یب کْهې ثلې ّداًۍ کې د غیر هعوْل غږًّْ اّریذلْ اّ خْیذّ ّرّستَ ُغَ سن د السَ پرېږدئ •

 .ًړیذلْ پَ هعٌی دی

 د کبرثي هًْْ اکسبیذ هسوْهیت څخَ ځبى ّسبتئ

دا د آلْ لکَ جٌریترًَّ، د فشبر ّاشرًَّ، د سکرّ سْى هٌقلًَْ، . د ګبزّ یب د ډثرّ سکرّ سْځیذلْ ځبیًَْ کبرثي هًْْ اکسبیذ تْلیذّي

تبسې ُغَ ثْی کْلی اّ لیذلی ًشئ خْ کَ چېرې ستبسْ پَ کْر کې کبرثي هًْْ اکسبیذ جْړ شي، . اّ د کوپًْْ هٌقلًَْ ّرکې شبهلیږي

 :د خپلې کْرًۍ سبتٌې لپبرٍ. دی ًْ ډیر خطرًبکَ

ثیرّى یې ّسبتئ اّ لږ ترلږٍ یې د ُرې کړکۍ، . د خپل ګراج، تِکْي، یب کْر کې دًٌَ د ډثرّ سکرّ یب ګبز سْى شیبى هَ کبرّئ •

 .فْټَ لرې ّسبتئ 20درّازې، یب ُْاکش څخَ 

جٌریتْر یب ُر ُغَ څَ چې تیل سْځْي، د ثطری پَ ّاسطَ چلېذلی یب د ثطري لرًّکی کبرثي هًْْ اکسبیذ پیذاکًّْکی د  •

 .ّکبرّئ

 .پَ ُغَ ګراج کې دًٌَ هْټر یب الرۍ هَ چلْئ چې د کْر سرٍ یْ ځبی ّي، حتی کَ د ګراج درّازٍ خالصَ شي •

 .خپل کْر ُیڅکلَ ګبزي هٌقل سرٍ هَ ګرهْئ •

  .تَ زًګ ُّّئ 911کَ ستبسې د کبرثي هًْْ اکسبیډ پیذاکًّْکی اّاز ّرکړي، خپل کْر ژرترژرٍ پریږدۍ اّ  •
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. (https://www.cdc.gov/co/faqs.htm)د کبرثي هًْْ اکسبیډ هسوْهیت عالهې زدٍ کړئ <1{د دې لپبرٍ چې خًْذي ّ اّسئ، 

 تَ الړ شئ یب  تبسې فکر کْئ چې کبرثي هًْْ اکسبیډ تبسې یب ستبسې د کْرًۍ غړی ًبرّغ کړی ّي، ډاکټر کَ

 .رّغتْى تَ الړ شئ

 .د ډیرّ هعلْهبتْ لپبرٍ دا ّګْرئ د هصیجت څخَ ّرّستَ د کبرثي هًْْ اکسبیډ هسوْهیت پَ اړٍ

 ثیرّى خًْذي ّ اّسئ 

 د سیالة اّثْ څخَ ځبى لرې ّسبتئ

 .ُرکلَ د سیالة ځپلْ سړکًْْ پَ اړٍ خجرداری تعقیت کړئ •

کیذای شي ستبسې د . ْ شبّخْا ډریْري ّکړئ د ُغَ څخَ هَ تیریږئد سیالة اّث •

کَ چیرې تبسې د سیالة اّثْ خْاتَ اّ یب پَ هٌځ کې . فکر څخَ ډیرٍ ژّرٍ ّي

ْ ّاسکټ ّاغًْذئ  َ ّخت کې چې اّثَ  –یبست، د ژًّذ ژغْرل َ ُغ ثبلخْصْص پ

 .لْړې شي

کَ چیرې تبسې ّرسرٍ . رّثًَْ لیږدّيپَ یبد ّلرئ چې ډیري ّخت د سیالة اّثَ هیک
 توبس کې شئ، ًْ ځبى هطوئي کړئ چې خپل السًَْ د

کَ چیرې تبسې اّثَ اّ صبثْى ًَ لرئ، ًْ الکْلي پبک . صبثًْْ اّ اّثْ سرٍ ّّیٌځئ
 .کًّْکي اّ هیکرّة ّژًّکي شیبًْ څخَ ګټَ پْرتَ کړئ

 ّګْرئ د سیالة اّثَ یب دریذلې اّثَ

(https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html) ٍد ډیرّ هعلْهبتْ لپبر . 

 د ثرق لیًٌْْ اّ خطرًبکَ شیبًْ څخَ ځبًًَْ لرې ّسبتئ 

 .د ثرق کوپٌۍ تَ زًګ ُّّئ اّ یب خجر ّرکړئ .اّ ځبى د غْرځیذلْ لیًٌْْ څخَ ځبى ّسبتئ •

 .د خپل پر سر د ثرق لیًٌْْ تَ پبم کْئ •

خبّرٍ پَ . کَ تبسې د خطرًبکْ شیبًْ خْاتَ ًږدې یبستئ –( تٌفسي آلَ)لکَ د تٌفس هبسک  –خپل ځبى د سن پْښښ سرٍ ّسبتئ  •

ي سرٍ توبس ًّیسئ، سوذالسَ یې د خپل لَ جلذٍ کَ تبسې هضرٍ ش. ّیجبړشْیْ ّداًیْ کې سرة، اسجیستس، سوٌت، یب خړٍ لري

 .ّهٌیځئ

 .کَ چیرې ًَ پُْیږۍ چې څٌګَ هضرٍ شیبًْ سرٍ توبس ًّیسئ، هرستَ ّغْاړئ •

 . د خپل ځبى د حیْاًبتْ اّ افت څخَ ّسبتئ

 Picaridinیب  DEETدُغَ حشرٍ کش څخَ ګټَ ّاخلئ چې . سیالة لَ ځبى سرٍ ُغَ غْهبشې راّرالی شي چې ًبرّغۍ لیګذّي •

غْهبشې اّ طْفبًًَْ <1. {کلَ چې ثیرّى یبستئ اّږدٍ لستْڼې، پطلًًَْْ اّ جراثې ّاغًْذۍ.  لري

(hurricanes.html-and-https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes) ْهبتْ لپبرٍ ّګْرئد ال ډیرّ هعل. 

کلَ کلَ ًبرّغیْ د . (https://www.cdc.gov/rabies/exposure)ډیر ّلْلئ د سپي خْړلْ پَ اړٍ ال <1{

 .خْلَ لګْلْ لَ الرې خپریږي

تَ زًګ ُّّئ یب د خپلې رّغتیب یب عبهَ ریبست   911. د طْفبى څخَ ّرّستَ د ّحشي اّ سرګرداًَ حیْاًبتْ څخَ ځبًًَْ لرې ّسبتئ

  .تَ خجرداری ّرکړئ

https://www.cdc.gov/co/faqs.htm
https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html
https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes-and-hurricanes.html
https://www.cdc.gov/rabies/exposure
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  .کَ چیرې تبسْ یْ هړ شْی حیْاى ّګْرئ، هحلي چبرّاکْ تَ خجر ّرکړئ
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