اداره
د  2021ﮐﺎل د ﺳﭘټﻣﺑر ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ  17ﻧﭔټﮫ
ځواب :د )COVID-19ﮐووﯾډ (19-د ﻣﺧﻧﯾوي ﺧﺑرﺗﯾﺎوې
درﻧو زده ﮐووﻧﮑو ،ﮐورﻧﯾو او ﮐﺎر ﮐووﻧﮑو،
دا ډﭔر د ﺧوښۍ ځﺎی دی ﭼﯥ زده ﮐووﻧﮑﻲ ،ښووﻧﮑﻲ او ﮐﺎر ﮐووﻧﮑﻲ ﺑﯾرﺗﮫ ﺧﭘﻠو ټوﻟګﯾو ﺗﮫ ځﻲ .ﺳﺗﺎﺳو د ښووﻧځﻲ ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ څﺎﻧګﯥ
ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو د ﺑﯾرﺗﮫ را ګرځﭔدو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﺑراﺑروﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ډﭔر زﯾﺎر اﯾﺳﺗﻠﯽ دی .اوﺳﻣﮭﺎل د
ﺳﻧوھوﻣﯾش) (Snohomishﭘﮫ ښﺎرګوټﻲ د )COVIDﮐووﯾډ( د ﺧﭘرﭔدﻟو ﮐﭼﮫ ﻟوړه ده .ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ﻣوږ ﻏواړو ﻟﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره ﯾو ﺷﻣﭔر
اړﯾﻧﯥ ﺧﺑرﺗﯾﺎوې ﺷرﯾﮑﯥ ﮐړو.
د ګوښﮫ ﮐﭔدو او ﻗرﻧطﯾن ﻻرښووﻧﯥ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ
ﻣوږ ﭘوھﭔږو ﭼﯥ دا ډﭔره ﺳﺧﺗﮫ او د اﻧدﯾښﻧﯥ وړ ﺧﺑر ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳو او ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو زده ﮐووﻧﮑﯽ ﭘﮫ ) COVID-19ﮐووﯾډ (19-ﺑﺎﻧدې
اﺧﺗﮫ ﺷوي ﯾﺎﺳﺗﺊ او ﯾﺎ ﻣو ﭘﮫ دې وﯾروس ﺑﺎﻧدې د اﺧﺗﮫ ﮐس ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﮫ ﻟرﻟﯥ وي .دا ھم ډﭔر ﺳرﺑداﻟﮫ ﮐووﻧﮑﯽ ﺣﺎﻟت دی ﭼﯥ
ﺗﺎﺳو ﺑﯾﻼﺑﯾل او ﯾﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اورئ .د ﻗرﻧطﯾن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ د ﺳﻧوھوﻣﯾش) (Snohomishښﺎرګوټﻲ ټوﻟو ښووﻧځﯾو او د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻣرﮐزوﻧو ﻟﭘﺎره ﻻرښووﻧﯥ ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول دي.
•

د )COVID-19ﮐووﯾډ (19-د ﺗﺎﯾﯾدې ﺷوې ﭘﭔښﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ځﺎن ﺟﻼ ﮐول
ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د )COVID-19ﮐووﯾډ  (19-د آزﻣﯾښت ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ ﻣﺛﺑﺗﮫ وي ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه د  10ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ

ځﺎن ګوښﮫ ﮐړي او د ﮐورﻧۍ ﻟﮫ ﻧورو ﻏړو څﺧﮫ ځﺎن ﻟرې وﺳﺎﺗﺊ .زده ﮐووﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ښﺎﯾﻲ د ﻻﻧدې ﻣواردو
وروﺳﺗﮫ د ځﺎن ﺟﻼ ﮐول ﭘﺎﯾﺗﮫ ورﺳوي:

 oد ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﻟﮫ څرګﻧدﭔدو  10ورځﯥ ﺗﭔرې ﺷوې وي او ﯾﺎ د ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﻟﮫ څرګﻧدﭔدو ﭘرﺗﮫ د ﻣﺛﺑﺗﯥ
ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ ڼﭔﺗﮫ
 oﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﮐﻣﯥ ﺷوې وي
 oﻟﮫ  24ﺳﺎﻋﺗوﻧو راﭘدﭔﺧوا ﻟﮫ درﻣﻠو ﭘرﺗﮫ ﺗﺑﮫ ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ ﺗﻠﻠﯥ وي

•

د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻗرﻧطﯾن ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﻧﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺷﺧص ﺳره ﯾﯥ ﻧږدې اړﯾﮑﮫ درﻟودﻟﯥ وي او واﮐﺳﯾن ﯾﯥ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي وي

•

د زده ﮐوﻧﮑو  /ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻟﭘﺎره ﻗرﻧطﯾن ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﻧﮫ واﮐﺳﯾن ﺷوی
ﻧږدې اړﯾﮑﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول واﮐﺳﯾن ﺷوي ﻧدي ﺑﺎﯾد د  14ورځو ﻟﭘﺎره ﻗرﻧطﯾن ﺷﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟدې ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ښووﻧځﻲ
ﺗرﻣﯾم ﺷوی ﻗرﻧطﯾن وړاﻧدﯾز وﮐړي .دوی ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﺛﺎﻟﻲ ډول اوس او د وروﺳﺗﻲ اﻓﺷﺎ ﮐﯾدو  7-5ورځﯥ وروﺳﺗﮫ ﺑﯾﺎ
ازﻣول ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې د دوه ازﻣوﯾﻧو ﺗرﺳره ﮐول ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وي ،ﻧو د ﺗوﺿﯾﺢ ﮐوﻟو وروﺳﺗﮫ ﯾو  7-5ورځﯥ ﺗرﺳره
ﮐړئ.ﻏﯾر واﮐﺳﯾن ﺷوي زده ﮐوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد د ﺑﺷﭘړ  14ورځو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﺣﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﯾﯥ
ﻣﻧﻔﻲ وي ﯾﺎ ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ښووﻧځﻲ ﺗرﻣﯾم ﺷوی ﻗرﻧطﯾن وړاﻧدﯾز وﮐړي.

ﮐﮫ ﭼﭔرې ﯾو زده ﮐووﻧﮑﯽ او ﯾﺎ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ ﻟﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺷﺧص ﺳره ﻟﮫ ﻧږدې اړﯾﮑو ﺧﺑر ﺷﻲ ،ﺗر ھﻐﯥ ﭼﯥ روغ وي او ﻧښﯥ
ﻧښﺎﻧﯥ ﻧﮫ وي څرګﻧدې ﺷوې ،ﻗرﻧطﯾن ﮐﭔدو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﺷﺗﮫ .دوی ﺑﺎﯾد د وروﺳﺗﻲ ځل اړﯾﮑﯥ وروﺳﺗﮫ د  5-3ورځو ﭘﮫ ﻟړ
ﮐﯥ آزﻣﯾښت ﺗرﺳره ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﭔرې د )COVIDﮐووﯾډ( ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﺷوې ،دوی ﺑﺎﯾد ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړي ،ﭘﮫ
ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ او ژر ﺗر ژره آزﻣﯾښت ﺗرﺳره ﮐړي.

ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ د ﻗرﻧطﯾن ﻣوده ﻣﻣﮑن اوږده وي ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷوې ﻗﺿﯾﮫ د ﮐورﻧۍ ﻏړی وي.

) Rucker 3020روﮐﺮ( ﺳړک 306 ،ﻟړئ ) Everett اﭔﻮﭔﺮټ(  WA 98201-3900 ،ټﻠﯿﻔﻮن 425.339.5210 :ﻓﮑﺲ425.339.5263 :

ښووﻧځﯾو ﺗﮫ ﻟﯾﮏ – د ) COVIDﮐووﭔډ( د ﻣﺧﻧﯾوي ﺧﺑرﺗﯾﺎوې
 2021ﮐﺎل د ﺳﭘټﻣﺑر  17ﻣﮫ

ھﻣداراز ﻣوږ ﻟﮫ زده ﮐووﻧﮑو او د واﻟدﯾﻧو څﺧﮫ داﺳﯥ ﻏوښﺗﻧﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوو ،ﺗرڅو د دوی ﭘﮫ ﻗرﻧطﯾن ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې ﻟﮫ ﺳره ﻏور وﮐړو
ځﮑﮫ دوی ﺗﮫ د ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ او ﯾﺎ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺑراﺑرووﻧﮑﻲ ﻟﺧوا وﯾل ﺷوي ﭼﯥ دوی رﺧﺻت دي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑراﺑرووﻧﮑﯽ د دې واک ﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ او ﯾﺎ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﺧوا د ﻗرﻧطﯾن ﻟﭘﺎره ټﺎﮐل ﺷوې ﻣودې ﺗﮫ
ﺑدﻟون ورﮐړي .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺗﺎﺳو د ھﻐﮫ څﮫ ﭘﮫ اړه اﻧدﯾښﻧﮫ او ﯾﺎ ﭘوښﺗﻧﮫ ﻟرئ ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ /ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧﭘل ﻣﻌﺎﻟﺞ ډاﮐټر څﺧﮫ
ﻣو اورﭔدﻟﻲ وي ،ﭘﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ ﺳره ﭘﮫ ﻗرﻧطﯾن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ او د ﻧورو ﻻرښووﻧو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ﺧﭘل ښووﻧځﻲ ﺳره ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐﯥ ﺷﺊ.
د ﻧﺎروﻏۍ ﭘرﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ
د  )Snohomish Health Districtد ﺳﻧوﻣﯾش روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣوزې( د اړﯾﮑو څﺎروﻧﮑو ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ،ﺳﭘورټﻲ ﭘﭔښو ،ﮐﺎر او ﯾﺎ ﻏوﻧډو
ﭘرﻣﮭﺎل ﻟﮫ ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﺳره ﯾو ﺷﻣﭔر ﭘﭔښﯥ ﺛﺑت ﮐړې دي .ځﯾﻧو ﺗﺑﮫ درﻟوده او ټوﺧﭔدل ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﭼﯥ ﻧورو ګوﻣﺎن ﮐﺎوه ﭼﯥ ھﻐوی
ﯾوازې ﭘﮫ اﻟرژﯾﮑﻲ ﯾﺎ ﻣوﺳﻣﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ دي .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺳﺗﺎﺳو او ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو د زده ﮐووﻧﮑﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟت ښﮫ ﻧﮫ وي ،د
ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﺗر ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ ﺗﻠو ﭘورې ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ.
آزﻣﯾښت ﺗرﺳره ﮐړئ
ﻟﮫ ﺑده ﻣرﻏﮫ ﻣوږ ھم د ﯾو ﺷﻣﭔر واﻟدﯾﻧو او ﻣﻠګرو ﭘﮫ اړه راﭘوروﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ھڅوي ﭼﯥ آزﻣﯾښت ﺗرﺳره ﻧﮫ ﮐړي
ﺗرڅو د ﻗرﻧطﯾن او ګوښﮫ ﮐﭔدو ﻟﮫ ﻣرﺣﻠﯥ ځﺎن وژﻏوري .د ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﭘر وړاﻧدې د ﻣﺑﺎرزې ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ آزﻣﯾښت ،د ﭘﯾښو ﺟﻼ
ﮐول او د ﺧﻠﮑو ﻗرﻧطﯾن ﮐول ډﭔر ﻣﮭم رول ﻟري ،ﻣوږ د دې ﻣواردو ﻟﮫ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ ﻧﮫ ﺷو ﮐوﻻی د وﯾروس د ﻟﭔږد او ﯾﺎ
ﭘﮫ ھﻐﯥ د ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﮐﭔدو څﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړو.
ﮐﯾدای ﺷﻲ د )COVIDﮐووﯾډ( ﭘﮫ ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﻟﮫ ﻻﻧدې ﻧښو ﻧښﺎﻧو څﺧﮫ ﯾوه او ﯾﺎ څو ﺷﺎﻣﻠﯥ وي:
•
•
•
•
•

د ﻋﺿﻠو او ﯾﺎ د ځﺎن درد
ﺳر دردي
د ﺳﺗوﻧﻲ درد
د ﭘوزې ﺑﻧدﯾدل او ﯾﺎ واﻟګﯽ
د ذاﯾﻘﯥ او ﺑوﯾوﻟو ﺣس ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐول

• ﺗﺑﮫ
• ﻟړزه
• ﺗوﺧﯽ
• ﭘﮫ ﺳﺧﺗۍ ﺳره ﺳﺎه اﺧﯾﺳﺗل
• ﺳﺗړﯾﺎ

ﮐﮫ ﭼﭔرې ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻣﺦ ﭘﮫ ډﭔرو ﺷوې ،ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ ﮐﮫ ﻣو واﮐﺳﯾن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي وي او ﮐﮫ ﻧﮫ د آزﻣﯾښت ﻟﭘﺎره د ﺧﭘل
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑراﺑروﻧﮑﻲ ،ﮐﻠﯾﻧﮏ ،ﻓﺎرﻣﺳﺳت او ﯾﺎ ﭘﮫ اﻧﻼﯾن ډول  www.snohd.org/testing.ﭘﺗﯥ ﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ .ھﻐﮫ
ﮐﺳﺎن ﭼﯥ اﻧټرﻧټ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﮫ ﻟري او ﯾﺎ د ژﺑﯥ ﺳﺗوﻧزه ﻟري ﮐوﻻی ﺷﻲ د  425.339.5278ﺷﻣﭔرې ﻟﮫ ﻻرې د Health
) District’sروﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣوزې( د اړﯾﮑو ﻟﮫ ﺑرﺧﯥ ﺳره د آزﻣﯾښت ﻟﭘﺎره د ﻣﮭﺎﻟوﯾش د ټﺎﮐﻠو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﻲ .د اړﯾﮑو ﺑرﺧﮫ ﻟﮫ
دوﺷﻧﺑﯥ څﺧﮫ ﺗر ﺟﻣﻌﯥ ورځﯥ ﭘورې د ﺳﮭﺎر ﻟﮫ  8:30څﺧﮫ د ﻣﺎزدﯾګر ﺗر  4:30ﭘورې د ﻻﺳرﺳﻲ وړ ده .اړﯾﮑﮫ ﻧﯾووﻧﮑﻲ ﮐوﻻی
ﺷﻲ د رﺳﻣﻲ ﻋﺎﻋﺗوﻧو او ورځو ﻟﮫ ﭘﺎﯾﺗﮫ رﺳﭔدو وروﺳﺗﮫ ﯾو ﭘﯾﻐﺎم ﭘرﭔږدي ﺗرڅو ﭘﮫ رﺳﻣﻲ ورځو ﮐﯥ د دوی ﭘﯾﻐﺎم وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ.
د ﭘﺎﯾﻠﯥ د ﺑﯾرﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﺗر وﺧت ﭘورې ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ او ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ ځﺎن ﻟرې وﺳﺎﺗﻲ .ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﺷﮑﮫ ﺗﺎﺳو
ﺣﻖ ﻟرئ ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼوﭘړﺗﯾﺎوې ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﺧو ﯾوازې ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ ﻟﮫ راﺗګ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد دوی ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړئ ﺗرڅو دوی
ﻟﮫ وړاﻧدې اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر وﻧﯾﺳﻲ.
واﮐﺳﯾن وﮐړئ
د ﯾو ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،د واﮐﺳﯾن د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د وﺧت ټﺎﮐﻠو ﻟﭘﺎره ﯾو ﺷﻣﭔر ﻻرې ﭼﺎرې د ﻻﺳرﺳﻲ وړ دي .د ﺧﭘﻠو ﻟوﻣړﻧﯾو
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﻟﮫ ﺑراﺑرووﻧﮑﻲ ،ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز درﻣﻠﺗون ﺳره ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐﯥ ﺷﺊ او ﯾﺎ د ﻧورو ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﭘﺎره
 www.snohd.org/covidvaccineﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ.
د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو د واﮐﺳﯾن ﮐوﻟو ﭘرﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول ﯾو ﺷﻣﭔر اړﯾﻧﯥ ﻻرښووﻧﯥ ﺷﺗون ﻟري:
) Rucker 3020روﮐﺮ( ﺳړک 306 ،ﻟړئ ) Everett اﭔﻮﭔﺮټ(  WA 98201-3900 ،ټﻠﯿﻔﻮن 425.339.5210 :ﻓﮑﺲ425.339.5263 :

ښووﻧځﯾو ﺗﮫ ﻟﯾﮏ – د ) COVIDﮐووﭔډ( د ﻣﺧﻧﯾوي ﺧﺑرﺗﯾﺎوې
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•

•

•

اوﺳﻣﮭﺎل د  12ﮐﻠﻧو او ﯾﺎ د ھﻐﯥ څﺧﮫ د ﻟوړ ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره د  )COVID-19ﮐووﯾډ (19 -د Pfizer-
 BioNTechﯾوازﯾﻧۍ ﻣﺟوز واﮐﺳﯾن دی .ﭘﮫ اوس وﺧت ﮐﯥ د ﻣوډرﻧﺎ او ﺟﺎﻧﺳن او ﺟﺎﻧس واﮐﺳﯾن ﯾوازې ﻟﮫ  18ﮐﻠوﻧو
څﺧﮫ د ﻟوړ ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﺟواز ﻟري .ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ﻣﻼﻗﺎت د وﺧت ﻟﮫ ټﺎﮐﻠو وړاﻧدې ﻣﺷﺧص ﮐړئ ﭼﯥ
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﮐوم ډول ﻣوﺟود دی.
ﻟﮫ  17-12ﮐﻠوﻧو ﭘورې د ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﮐﺳﺎﻧو د واﮐﺳﯾن ﻟﭘﺎره د ھﻐوی د واﻟدﯾﻧو او ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت رﺿﺎﯾت ﺷرط دی .د
واﮐﺳﯾن ﺑراﺑرووﻧﮑﯽ ښﺎﯾﻲ د رﺿﺎﯾت د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو د اﺳﻧﺎدو ﻟﭘﺎره ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو څﯾزوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري ،ﻧو ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﻟﮫ
ورﺗګ وړاﻧدې وﯾب ﺳﺎﯾټ ﭼﮏ ﮐړئ او ﯾﺎ اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ ﺗرڅو ﭘوه ﺷﺊ ﭼﯥ د واﻟدﯾﻧو د رﺿﺎﯾت ﻟﭘﺎره ﮐوﻣو څﯾزوﻧو ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ده.
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﻣﮫ ټﺎﮐﺊ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ﻧﮫ وي.

د ﮐوﭼﯾﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د واﮐﺳﯾن ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ آزﻣوﯾﻧﯥ رواﻧﯥ دي .ﺗر ھﻐﯥ وﺧت ﭘورې ﭼﯥ د  FDAﻟﺧوا د  11ﮐﻠوﻧو او ﯾﺎ ځواﻧﺎﻧو
د واﮐﺳﯾن ﮐوﻟو ﺟواز ورﮐول ﮐﯾږي ،دا ډﭔره اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړو ﭼﯥ ځواﻧﺎن ،ﮐورﻧۍ او ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ دوام داره ډول د ﻋﺎﻣﮫ
روﻏﺗﯾﺎ ﻟﺧوا د وﯾروس د ﻣﺧﻧﯾوي ټوﻟﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﻋﻣﻠﻲ ﮐوي .ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﺎ ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐور څﺧﮫ ﺑﮭر ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﻧدي ،ﻟﮫ ﻏﯾر ﺿروري
ﻏوﻧډو ډډه ﮐوي ،ﻟﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو څﺧﮫ ځﺎن ﻟرې ﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ دوی ورﺳره ژوﻧد ﻧﮫ ﮐوي ،ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ښﮫ ﻓﺿﺎ ﺑراﺑروي او ﭘﮫ دوام داره
ډول ﻻﺳوﻧﮫ وﯾﻧځﻲ او د ﻣﮑروب ﺿد ﻣﺎﯾﻊ څﺧﮫ ګټﮫ اﺧﻠﻲ.
ﺳﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﻟﮫ ﺻﺑر او ھﻠو ځﻠو څﺧﮫ ﭘﮫ دې ﺳﺧت وﺧت ﮐﯥ ﻣﻧﻧﮫ ﮐوو
ﭘﮫ درﻧﺎوي
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