تاسې څه کولی شئ که چیرې د  COVID-19څخه د شدید
ناروغۍ خورا ډیر خطر سره مخ اوسئ
د هغه څه پراساس چې موږ
اوس پوهیږو ،هغه څوک
چې د  COVID-19څخه د
پیچلی ناروغۍ لپاره ډیر
خطر لري عبارت دې له:

•زاړه خلک
د هر عمر خلک الندې (د الفبا په ترتیب لیست شوي):
•د وینې اختالالت لکه د ( sickle cellسیکل سیل) ناروغي یا
تلسیمیا لرونکي خلک
•سرطان
•د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي
•د ځيګر اوږدمهاله ناروغي
•د سږو اوږدمهاله ناروغي
•ډیمنشیا یا نور عصبي حاالت
•شکر مرض ( 1ډول یا 2ډول)
• ځینې معلولیتونه لکه فکري او پرمختیایي معلولیتونه
•د زړه ناروغۍ
•د آیډز انتان

•رواني روغتیا حالت لکه خفګان
•ډیر وزن او چاغوالی
•فزیکي غیر فعالیت
•امیندواري
•سګرټ څکول ،اوسنې یا پخوانې
•د جامد عضوي یا د وینې ډډ د حجرو ټرانسپالنټ
•پړسوب یا ناروغي چې مغز ته د ویني په جرېان اغیزه کوي
•د مخدره مواد کارولو اختالالت
•نری رنځ (توبرکلوز)
•کمزورې د معافیت سیسټم

که تاسو ناروغ یاست خپل روغتیایی خدمت کوونکي ته زنګ ووهئ.
د هغو ګامونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره چې تاسو کولی شئ د د
خپل ځان ساتنه وکړئ CDC ،وګورئ څنګه د خپل ځان ساتنه وکړئ.
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د خپل ځان او نورو په ساتنه کې مرسته وکړئ:

ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ

د وتلو دمخه

 12اوﻧۍ

خپل د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره
لیدنه وکړئ او خپل طبي ریکارډونه
چمتو کړئ.

د درملو 12-اونیو عرضه ترالسه کړئ.

د خپل روغتیا پاملرنې چمتو
کوونکي سره COVID-19واکسین
کولو او بوسټر انتخابونو په اړه
بحث وکړئ.

که د هوا له الرې سفر کوئ ،نو تاسو به اړتیا
ولرئ چې د اخیستل شوي معاېنې څخه منفي
د ویروس  COVID-19معاېنې پایله ښکاره کړئ
د سفرد څخه  1ورځ مخکې نه زېات نه یا د
 COVID-19څخه د بیرته راګرځیدو اسناد
ښکاره کولو سره*.

د سفر په جریان کې

یو مناسب ماسک واغوندئ چې ستاسو
پوزه او خوله په بشپړ ډول پوښي د هوایی
ډګرونو ،سټیشنونو او عامه ترانسپورت
دننه سیمو کې ،حتی که تاسوواکسین شوي
هم ېاست.

* د رغیدو په اسنادو کې په تیرو  90ورځو کې د مثبت ویروس معاېنې ثبوت او د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي
یا د عامې روغتیا چارواکي لخوا یو لیک شامل دی چې پکې ویل شوي چې تاسو د سفر لپاره پاک شوي یاست.

له رسیدو وروسته

د لومړیو  10ورځو لپاره څومره چې
امکان ولري په کور کې پاتې شئ .خپله د
بیا میشتیدنې ادارې د قضیې کارکونکي
سره اړیکه ونیسئ د ځانګړو سپارښتنو
لپاره ستاسو د واکسین کولو حالت یا د
ژوند کولو ترتیباتو پراساس.

معاېنه وکړئ  3-5ورځوله رسیدو
وروسته او د وګورئ د  COVID-19عالېم.

خپل د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي یا د بیا میشتیدنې
ادارې قضیې کارکونکي څخه د د  COVID-19واکسین
او وده ورکونکې اختیارونو په اړه وپوښتئ.

خپل السونه دوامداره ومینځئ یا
د الکول پر بنسټ السي سنیټازر
وکاروئ.

خبر ورکړئ  IOMته یا د هوایی ډګر
کارکونکو تهکه تاسو د سفر په جریان کې
د ناروغې احساس کوئ.

که تاسو ناروغه یاست او فکر کوئ چې تاسو ممکن
 COVID-19ولرئ:

په کور کي پاتي شۍ .د امکان تر حده په خپل
کور کې د نورو سره د تماس څخه ډډه وکړئ .

خپل د روغتیا چمتو کونکي او د بیا میشتیدنې
ادارې د قضیې کارکونکي سره اړیکه ونیسئ.
که تاسو ژباړونکي ته اړتیا لرئ له خپل طبي
چمتو کونکي سره خبرې وکړئ ،ستاسو د
قضیې کارکونکی کولی شي ستاسو سره
مرسته وکړي.

د  COVID-19لپاره معاېنه وکړئ.

 911ته زنګ ووهئ او سمدستي طبي
پاملرنې وغواړئ که تاسو د بیړني خبرتیا
نښې ولرئ (د تنفسي ستونزې په ګډون).
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