
کله چې تاسو په بشپړ ډول واکسين شئ:

تاسو کوالی شئ د ماسک له اچولو یا فزيکي واټن 

پرته له هغه چا سره وګورئ چې د خطر کچه يې ټيټه 

ده او تر اوسه يې واکسين هم نه دي کړي.

تاسو کوالی د کور د ننه او نورو هغو خلکو سره له 

نږدې اړيکه ولرئ چې واکسين شوي دي، پرته له دې 

چې دا اندېښنه ولرئ چې څوک به ناروغ شي.

که تاسو له داسې چا سره له نږدې اړيکه لرلې وي چې په کووېډ-19 باندې اخته 

وي، تاسو اړتیا نه لرئ چې ځان قرنطین کړئ یا آزموینه ترسره کړئ، په استثنی 

د هغو حاالتو چې له نږدې اړيکې وروسته په تاسو کې نښې څرګندې شي (چې 

دا کېدی شي ډېر نادر وي).

د هغو افرادو لپاره الرښوونې چې 
په بشپړ ډول واکسين شوي دي

تاسو د کووېډ-19 واکسينو له وروستي دوز 2 اونۍ وروسته د بشپړ واکسين شوي کس په توګه پېژندل کېږئ.

دوه-دوزه واکسين: له دویم تزريق 2 اونۍ وروسته ( تاسو دواړو تزريقونو ته اړتیا لرئ ترڅو په بشپړ ډول خوندي واوسئ).

یو-دوزه واکسين: له تزريق 2 اونۍ وروسته (تاسو یوازې یوه تزریق ته اړتیا لرئ چې په بشپړ ډول خوندي واوسئ).

د نورو د خوندي ساتلو لپاره تر هغې چې نور خلک د واکسینو د ترالسه کولو فرصت ولري، ممکن داسې شرایط شتون 

ولري چې تاسو ال هم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسئ.



د نورو د خوندي ساتلو لپاره تر هغې چې ډېرو خلکو ته واکسين ورکول کېږي:

په ګڼه ګوڼه او لویو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړئ.

د ګڼ شمېر خلکو سره د نږدې اوسېدو پر مهال د امکان تر 

حده ماسک واچوئ او فزيکي واټن رعایت کړئ.

ټول هغه احتیاطي تدابیر په پام کې ونيسئ چې سوداګرۍ او ګومارونکي 

يې له تاسو غوښتنه کوي. هغوی کېدای شي داسې کارمندان یا مراجعين 

ولري چې الهم ندي واکسين شوي، یا دا چې په شديدو ناروغیو باندې د 

اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي.

کله چې د هغه چا په شاوخوا کې اوسېږئ چې تر اوسه يې واکسين نه دي 

کړي او په جدي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دی یا له 

داسې چا سره ژوند کوي چې په لوړ خطر کې وي، ماسک واچوئ او فزیکي 

واټن رعایت کړئ.

To protect yourself and others, please use 
our takeout or delivery services instead of 
dining in if you have symptoms of COVID-19 
or are a person at high-risk. Thank you.

People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying 
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are 
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people 
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or 
other medicines known to weaken the immune system). 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html .له الرښوونو څخه اخيستل شوی CDC د

که تاسو سفر کوئ، د هغې سيمې ټولې غوښتنې رعایت 

کړئ چې تاسو سفر ورته کوئ.

په عامه ځایونو کې تر هغې پورې ماسک واچوئ او فزيکي واټن 

رعایت کړئ ترڅو ډېر خلک وکوالی شي د دې فرصت ولري چې 

واکسين وکړي.

د کووېډ-19 واکسين د شديدو ناروغیو د مخنيوي، په روغتون کې د بستر 

کېدو او مړينې د مخنيوي لپاره ډېر مؤثر دي. په نادره مواردو کې چې د 

کووېډ-19 نښې ولرئ، تاسو باید د ځان آزموینه وکړئ.

فوټه


