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(۹۱-يډ)کو له کرونا  
ې د پوزې او خولې له الر وړو څاڅکو په بڼه د پرمهال  پرنجيټوخي او  دس دا واير  •

يا د يوه ککړ انسان ټوخی او يا هم ې ککړوي. و په مرسته تاسستاسې د السون
 .وايرس تاسې ته خپروي نو  ويشې پرنجی چې ستاسې خولې يا پوزې ته نږد

پرنجي څاڅکې پر سطحې چې د ککړ ټوخي يا ې هوا تاسې نه ککړوي، خو هغ •
. نو د يد فوينغککړونکی/تې لپاره فد يوې هپه اوسط ډول وېديل وي ل

 هم وي.  ياو شونې ده چې ککړونک يدککړ وايرس ککړو انسانانو ټول توکي وايرس 
س ستاسې له ا پرنجي پر مهال واير ي يه مخامخ ټوخماسک نه يش کوالی چې د يو  •

ه د خولې او سونستاسې ال ې لپاره دی چې د د. ماسک ويخولې او پوزې را وګرځ
 پوزې له ملسولو را وګرځوي.

د مخنيوي لپاره هيڅ  خپرېداه د ژغورنې او د وايرس د له دې وايرسبه سږ کال  •
 د وي. و لپاره به روغتيايي مالتړ موجو لرونکو کسان و نښدرمل نه وي. يوازې د 

  
 

 متووالی چ 

دفرت کوالی شئ دا توکي په خپل کور، 
 کې ځای پر ځای کړئ.   او موټر

يټرال لرونکي يکبارمرصفه یا نالټيکس  •
د هغو تر کور دباندې  –دستکشې 

د ککړتیا کاروئ چې يتونو پر وخت يې و فعال
کور د ټولو غړيو لپاره  د .امکان ولري

  ه پيدا کړئ.مناسب سايزون

 دا –يکبارمرصفه ماسکونه  حید جرا •
د مخ او پوزې له ملسولو ونه مو السماسکونه 

موږ په ناځانخربي ډول )رښتيا:  راګرځوي.
 (ځله ملسوو ۹۰خ او پوزه خپل مورځ  هره

دا  –سنټايزر  ډهېن/دعفونید الس ض •
الکهولو اندازه ول لرونکی او او د لکهبايد ا

 ياته وي. ز٪ ۶۰يې تر 

په ستونې او مرکبات دا  –د زنک مرکبات  •
)او ګڼو نورو ږمو کې د کورنا وايروس س
د مخنيوي لپاره اغېزناک ايرسونو( د ډېرېدا و 

م ته ورته نښې چې زکا. يثابت شوي د
م له الرښوونو رسه سنو دا مرکبات ولرئ 

بات ئ او دا مرکپرېوځ ستخستوين. وکاروئ
  ږمو کې وييل کړئ. په ستونې او س

 

 ځانونه وساتئ*

 

 احتیاطی تدابیر 

  د سېنډياګو پوهنتون د ليک څخه اخېستل شوي دي. ډاکټر راب د کالفورنياله يوه   MD FCAP ،ډاکټر جېمز رابات د علومدا م * 
.  کار کړی دی  ميو کلونو کې(۱۹۷۰ه )پ په نړۍ کې يو له لومړيو وايرسپوهانو دی چې پر کرونا ويروس يې. دی رس دیېرنځپوهنې پروف

ی راب د  روښانه کړی دی. له هامغه مهاله ښاغلجينونو شمېر يې په دغه وايرس که د شته راب د نړۍ لومړۍ کس دی چې ښاغلی 
   ي. يواين رسچينو انساين ټولنو ته خپرېږحڼو ګپه اړه څېړنې کوي چې له  MERSاو   SARSلکه  وايرسونو دې او دې ته ورته نورو 

هامغه   اد، پرته له ماسک او دستکشوبرخه دي. له کرونا وايرسه د ځانساتنې لپاره د ډاکټر راب د شخيص پالن  ېدا سپارښتن
   .ل کېږيلپاره کارو ي چې د زکام ري دياطي تداباحت

 
 

 کوي.لند نه بنسټ هيڅ ډول غري قانوين توپريي چليت پر معلو  او ، عمر، جنسيت، مدين حالتبسن، ودندو، ښوونيزو پروګرامونو او نورو فعاليتونو کې د نژاد، رنګ، مذهب، مليت، عقايدبورډ په خپلو د اکرون د پوهنې 
 د اکرون له دولتي ښوونځيو رسه خوندي دي.  ټول حقوق يې - ۲۰۲۰ 

 د الس. له الس ورکولو ډډه وکړئ. ۱
ږرۍ وکاروئ، يا ساده  بړ پر ځای د روغ
 وکړئ.  سالم 

د برېښنايي  ، سوک وکاروئ. ۲
کښېکښلو ټ د بټنانو د او لف ويچانو س

 . سوک وکاروئ لپاره
يکبارمرصف او کاغذي رومال . ۳

د ګېس شټېشن وکاروئ. دستکشې 
 !وړئ څ الس مه ور لو  ي تهالستبټنو او 

  رانهاو و په بند موټ  دروازې. ۴
ی که  د دروازې الستخالصې کړئ. 

 ه خالصوئ.امکان ولري په الس م

چې د  غذ وکاروئ  ې لوند کاپه سټورونو ک. ۵
او خپل السونه  ۍ الستې  ۍ او ټوکر سودا د رېړ 

 په پاک کړئ.
کور ته  چې له دباندې  : پرېولئ السونه. ۶

ثانيو خپل السونه په   ۲۰تر  ۱۰له راشئ 
 وکاروئ.   ضدعفويند الس  يا/اوپرېولئ  صابون 

  روازو اوټولو دد کور په  عفون . د الس ضد ۷
سمدالسه د الس  چې ګاډۍ/موټر کې وساتئ 

 صت نه وي کاروئ يې.  پرېولو فر 
او تر    ذي رومال وکاروئيکبارمرصف کاغ . ۸

يوازې د  ټوخي/پرنجي وروسته يې وغورځوئ.  
وپرنجئ. اړتيا پر وخت په څنګل کې وټوخئ /

دای يش او د  تېککړونکی وايرس پر ټوکر هم پا
 ا وړ دی. ديوې اونۍ لپاره د خپرې 


