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که تاسو د کووېډ-19 له خطر سره مخ یئ

وروسته له دې چې له داسې کس سره مخ شئ چې کووید-19 لري دا خورا سخت وي چې په کور کې پاتې شئ او کار یا ښوونځی در څخه پاتې شي. 

دا هم خورا سخت وي چې له هغو خلکو څخه جال پاتې شئ چې کوویډ-19 لري او په خپل کور کې ژوند وکړئ. له همدې امله CDC خپلې د قرنطین 

سپارښتنې تازه کړي او نور خلکو ته له کوویډ-19 سره د مخ کیدو وروسته په کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه نه کوي. په هرصورت، تاسو باید ال هم د 

نورو خلکو د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسئ: 

وروسته له دې چې له ناروغۍ   •
سره مخ شوئ، د 10 ورځو لپاره 

د نورو خلکو په شاوخوا کې یا په 

عامه ځای کې یو مناسب ماسک 

واغوندئ. 

له کوویډ-19 سره د مخ کیدو   •
څخه پوره 5 ورځې وروسته معاینه 

وکړئ.

د کوویډ-19 نښو نښانو ته وګورئ.   •
که ناروغ شوئ، په کور کې پاتې 

شئ، د تجرید الرښوونې تعقیب 

کړئ او ځان معاینه وکړئ.  

د ټېسټ لپاره د ناروغۍ له خطر سره د مخ کېدو څخه وروسته 5 ورځې انتظار وکړئ. په دې سره به ستاسو په 

وجود کې په کافي اندازه ویروس را ټول شي تر څو د ټېستونو په وسیله وموندل شي. تاسو ممکن له یو څخه ډېر ځله 

ټېست ته اړتیا ولرئ، او دا په دې پورې اړه لري چې تاسو کوم ډول ټېست کړی و او آيا تاسو د ټېست په وخت نښې 

نښانې لرلې. د انزوا الښوونې تعقیب کړئ که له ناروغۍ سره د مخ کېدو وروسته ستاسو ټېست مثبت راشي. 

له ناروغۍ سره د مخ کېدو وروسته ټېست مه کوئ که چېرته د هغه وخت را هیسې د 90 ورځو څخه لږې ورځې تېرې شوې وي )تقریباً 

3 میاشتې( کله چې ستاسو په لومړي ځل د کوویډ19- لپاره ټېست مثبت راغلی و، تر هغې چې تاسو څه نوې یا ناوړه نښې ونلرئ. په هر 

صورت، که تاسو څه نوې یا ناوړه نښې ولرئ یا د هغه وخت را هیسې له 90 ورځو څخه ډېر وخت تېر شوی وي کله چې ستاسو ټېست 

مثبت راغی، تاسو باید ټېست وکړئ.

د کوویډ-19 نښې وګورئ او سمالسې ټېست وکړئ که چېرې تاسو ناروغه شئ.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

