 10هغه شیان چې تاسې یې په کور کې د خپلو کویډ – 19

عالیمو مدیریت کولو لپاره کولی شئ
که تاسې ممکن یا تایید شوی کویډ –  19لرئ:
1.1په کور کې پاتې شئ کار یا ښوونځي ته مه
ځئ .او د نورو عامه ځایونو نه لیرې اوسیږئ.
که تاسې اړ یې چې بهر ته الړشئ ،هیڅ
ډول عامه ټرانسپورټیشن ،ګډه سپريل یا ګډ
ټرانسپورټ ،یا ټیکيس مه کاروئ.

6.6د ټوخی او پرنجی پرمهال مو
خوله پټه کړئ.

2.2خپل عالیم

7.7خپل السونه ډیر ځله لږترلږه
 20ثانیی په صابون او اوبو ومینځئ یا د
الکولو الس پاکونکي داسې موادو (سنیټایزر)
رسه خپل السونه پاک کړئ چې لږترلږه %60
الکول ولري.

په دقت رسه نظارت کړئ .که ستاسې
عالیم وخیم کیږي یا سختیږي نو
سمدالسه خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې
کونکي ته تلیفون وکړئ.

3.3ارام وکړئ او مایعات وڅښئ.

8.8په خپل کور کې د امکان تر حد پورې په یوه
ځانګړې خونه کې او د نورو خلکو نه لیرې
و اوسیږې .همدارنګه ،که موجود وي نو باید
جال حامم وکاروې .که تاسې اړ یې چې په کور
کې دننه یا بهر د نورو خلکو شاوخوا اوسئ ،نو
ماسک واغوندئ.

4.4که طبي مالقات یا د ډاکټر رسه
مالقات لرې ،نو د وخت نه مخکې
روغتیاپال یا ډاکټر ته تلیفون وکړه
او ورته ووایه چې کويډ –  19باندې
اخته یې یا شاید اخته اوسې.

9.9په کورنۍ کې د نورو خلکو رسه خپل
شخيص شیان مه رشیکوئ ،لکه لوخي یا
قابونه ،جان پاکونه ،او د ویده کیدو
تخت لوازم.

5.5

د عاجل طبي حاالتو لپاره911 ،

شمیرې ته تلیفون وکړئ او د پیغام
ترالسه کونکي پرسونل ته خرب
ورکړئ چې ته کويډ –  19باندې

1010ټولې هغه سطحې چې ډیرې ملس کیږي
پاکوئ لکه کاونټرونه ،میزونه ،او د دروازو
الستي .د کور پاکولو سپری ګانې یا جارو د
لیبل الرښوونو مطابق وکاروئ.

اخته یې یا شاید اخته اوسې.
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