
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وبا په دوران کې فعالیت کوونکو د کورنیو د خوندیتوب   ۱۹-د کوویډ

مرکزونو، د کورنیو د الرښوونو مرکزونو او د ښځو او نجونو لپاره د  

 لپاره الرښود نوټ ،خوندي ځایونو
 

 انځور: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره/ ننګیالی تڼی 
 

 ۱۹-د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی او کوویډ   
 
 
 

 

 
 

اوتریخوالید ښځو او نجونو پر وړاندې ت

وړاندې تاوتریخوالی    وتریخوالي ریښې د جنسیت نابرابرۍ، تبعیض او زیان رسوونکو فرهنګي او ټولنیزو رواجونو کې ښخې دي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پرتا
کړی دی. په افغانستان کې ښځې او    ښځو د خپل ژوند ملګري له خوا تاوتریخوالی تجربه   1٪ ۵۶او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ډېر زیات دی؛ راپورونه ښیي چې  

و محدودیتونو، او عدالت ته  نجونې له دوامداره تبعیض، تاوتریخوالي، په کوڅو کې ازار، اجباري او ماشومتوب کې ودونو، له کور بهر کار کولو او زده کړو باندې شدید
 له محدود السرسي سره الس او ګرېوان دي.   

 
، چې تګ راتګ په کې محدود شوی، خلک په کې را  2ی نور هم چټک شوی دی د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالران کې  په دو   ۱۹-راپورونه ښیي چې د کوویډ

اوتریخوالي تجربه  ایسار شوي دي، بېوزلي او بې روزګاري په کې ډېره شوې ده، او د خوندیتوب او  روغتیا سیستمونه کمزوري شوي دي، ښځې او نجونې په کې د ت
ه وخته لري،  لوړ خطر کې دي. د دې ترڅنګ، د تګ راتګ محدودیتونه، ګرځبندیز، او د اجباري کرنتین تدابیر هغه مصؤنیت نور هم زیاتوي چې مرتکبین یې لکولو په  

د  یتوب پر پالنونو باندې اغېز لري.  ي د قربانیانو لپاره خدمتونو ته السرسی محدودوي، له همدې امله، د دوی د انفرادي خوند د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالاو  
د ښځو او نجونو پر وړاندې  له امله وضع شوی ګرځبندیز    ۱۹-افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې چې ښځې او نجونې په کې تر ټولو څنګ ته شوی قشر دی، د کوویډ

په کې په خپلو کورونو کې له ناوړه ګټه اخیستونکي ژوندشریک سره را    ي خطرونه زیاتولی شي، په ځانګړې توګه په هغو شرایطو کې چې ښځې او نجونې تاوتریخوال
 وي.  تنظیماتو کې بوختپه روغتیایي خدمت وړاندې کوونکي او   ایسارې وي

 
د ښځو او نجونو لپاره جدي منفي پایلې لري، چې په کې سمالسي او اوږدمهالې فزیکي، جنسي او رواني اغېزې شاملې دي،    د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي

شي، چې د تاوتریخوالي    چې دوی په ټولنه کې له بشپړې برخې اخیستلو څخه منع کوي. پر ښځو او نجونو باندې د تاوتریخوالي اغېر به په دې شرایطو کې نور هم زیات 
 چه، شدت او کثرت په کې زیاتېږي.  ک

 
 

 
 ۲۰۱۵(. د افغانستان ډیموګرافیکه او روغتیایي سروې ۲۰۱۷د مرکزي احصائیې اداره/افغانستان، د عامې روغتیا وزارت/افغانستان، او آی سي ایف ) 1
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د ښځو او نجونو  په دوران کې    ۱۹-د کوویډاو    د قربانیانو لپاره خدمتونو ته د السرسي تضمینولو  د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخواليپه دې اړه نور معلومات  
ې په اړه په افغانستان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په جنسیتي خبرتیاوو ک  د قربانیانو لپاره د خدمتونو وړاندې کولو  پر وړاندې تاوتریخوالي

   موندلی شئ.  
 

 ۱۹-اړوندو هر ډول پوښتنو لپاره باید شریکان د عامې روغتیا د ملي ادارې د کوویډ ۱۹-د کوویډ    166
 هاټالین شمېرې سره اړیکه ونیسي.  

  
 

 
ناورین د اغېز په پام کې نیولو سره، اړینه ده چې د کورنۍ الرښوونې مرکزونه، د کورنۍ   ۱۹-د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي باندې د کوویډ

کي خدمتونه، ټولنیز  خوندیتوب مرکزونه او د نجونو لپاره خوندي ځایونه د دې جوګه شي چې په دوامدار ډول په خوندي توګه د قربانیانو لپاره ژوند ژغورون
 کول او د دوی د وضعیت اړوند معلومات وړاندې کړي.  راجعرواني مالتړ، 

 
، د کورنۍ الرښوونې مرکزونه، د کورنۍ خوندیتوب مرکزونه او د نجونو لپاره خوندي ځایونه تر ټولو غوره مؤقف کې دي چې  په دوران کې  ۱۹-د کوویډ

د کورنۍ الرښوونې مرکزونه، د کورنۍ خوندیتوب مرکزونه او د نجونو    ځایونه اوسي او باید پرانیستي پاتې شي.د ښځو او نجونو لپاره د خدمت خوندي  
له لومړیو نښو نښانو سره بند نه کړل شي ځکه چې ژوندژغورونکي پروګرامونه وړاندې کوي. پر ځای یې باید دا    ۱۹-لپاره خوندي ځایونه باید د کوویډ

انیستي پاتې شي چې امکان ولري او فعالیتونه یې باید د بېالبېلو شرایطو د خطرونو له واقعیتونو سره سم تنظیم کړل شي او د ښځو مرکزونه تر هغه پورې پر
  له مناسبو مخکې نیول  او نجونو لپاره د چمتووالي د کړنو او معلوماتو شریکولو د مرکزونو په توګه وکارول شي. خوندي یو پر یو خدمت وړاندې کول باید

 ادامه ومومي، که څه هم خطر یې ډېر لوړ وي.     شوو تدابیرو سره

 
 

 
 

 موخه 
 
 
 
د دې الرښود نوټ موخه د کورنۍ د الرښوونو مرکزونو، د کورنۍ د خوندیتوب  

مرکزونو او ښځو او نجونو لپاره د خوندي ځایونو، چې له دې وروسته ورته د 

کلمه کارول کېږي، لپاره د یو عملي الرښود وړاندې کول دي، چې   " مرکزونو" 

لو سره توافق وکړي. ناورین پر مهال له خدمتونو وړاندې کو   ۱۹-څنګه د کوویډ

اړه الرښوونې وړاندې کوي چې څنګه په خوندي توګه له  دا الرښود په دې 

ښځو او نجونو سره مرسته وکړل شي. دا الرښود یو ژوندی سند دی چې د 

په اړه له نورې پوهې ترالسه   ۱۹-د وضعیت له پرمختګ، او د کوویډ  ۱۹-کوویډ

ارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې،  کولو سره به تکامل کوي. دا الرښود د ښځو چ

یو این ایف پي ای، یونیسف، د روغتیا نړیوالې ادارې او د افغانستان د جنسیت  

پر بنسټ تاوتریخوالي فرعي کلستر له خوا په ګډه چمتو شوی او د ښځو چارو 

 وزارت او د عامې روغتیا وزارت له خوا کتل شوی دی.  

 
 

قربانیانو او ماشومانو ته د پاملرنې او خدمتونو وړاندې کولو دا الرښود نوټ  
لپاره د موجود طرزالعمل یا الرښود، یا د مرکزونو د مدیریت لپاره د موجود 
طرزالعمل ځایناستی نه دی. خدمتونه باید له معمول سره سم په دوامداره توګه 

 د درې واړو خدمت وړاندې کولو نقطو له الرې وړاندې کړل شي.  
 

 دا الرښود اته برخې لري:  

 
  ۱...............................................................................................................   ۱۹- د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی او کوویډ

  ۲.......................................................................................................................................................................... موخه

  ۳.............................................................................................. ګه د ککړتیا مخنیوی او کنترول وشي برخه: په مرکزونو کې دننه څن  ۱

  ۸....................................................................... برخه: د مراجعینو ترالسه کول او هغه معلومات چې باید له دوی سره شریک شي......... ۲

  ۹......................................................................................................................................... برخه: د خوندیتوب پالن جوړول ۳

  ۱۰............................................................................................... وبا په دوران کې د تي ورکولو لپاره الرښوونې  ۱۹- برخه: د کوویډ  ۴

  ۱۱.............................................................نښې نښانې راڅرګندې یا افشاء شي نو څه باید وکړل شي  ۱۹- برخه: که چېرته مؤکل کې د کوویډ ۵

  ۱۲...................................................نښې نښانې راڅرګندې یا افشاء شي نو څه باید وکړل شي ۱۹- برخه: که چېرته په کارکوونکو کې د کوویډ  ۶

  ۱۲...................................................................................................................... برخه: له لرې د خوندي خدمتونو وړاندې کول ۷

  ۱۴............................................................................................................................. پاملرنه -برخه: د کارکوونکو لپاره ځاني ۸

........................................................................................................................................................... چیک لستونه ....۱۵  

  ۱۶................................................... .............................................................................. په اړه معلومات   ۱۹- د کوویډ  – ضمیمه 
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مرکزونو کې دننه څنګه د ککړتیا مخنیوی او برخه: په  ۱
 کنترول وشي 

 
 

 

د انتقال خطر د کمولو لپاره باید د خدمتونو وړاندې کوونکي روغتیایي  
کړنې زیاتې کړي، د پاکوالي/ضدعفوني کولو تدابیر، د معاینه کولو  

پروتوکولونه  نهادي کړي، او د فزیکي فاصلې ساتلو اصولو ته درناوی  
وکړي. د ټولو احتیاطي تدابیرو په نیولو سره، د ډېر یو پر یو تعامل  
سپارښتنه کېږي. د روغتیا، پاکوالي او تنفسي ادابو جدي تعقیبول د  

 وایروس د خپراوي خطر راکموي
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقایوي تدابیر 
 رکزونه باید الندې ګامونه واخلي: م

د داسې تدابیرو پلي کول چې  د کافي فاصلې ساتلو باوري کول:   ✓
ډاډ ورکړي چې په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته نه ده او کولی شي  

متره فاصله په هر وخت کې(    ۱.۵چې د فاصلې ساتلو الرښوونې )
د   چې  پېرل  موادو  او  جوړول  پالنونو  داسې  د  شي.  مراعتولی 

چې د خصوصي، یو پر    مرکزونو داخلي برخه داسې جوړه کړي
ناستو،   د  یو  ډول  همدا  او  رعایتولو،  معیارونو  فاصلې  فزیکي  د 

 مؤکل د محرمیت او خوندیتوب لپاره پاملرونه ته الره هواره کړي.  
o   ټولې څوکۍ، توشکې او فرشونه په داسې ډول واچوي

متره فاصله    ۱.۵چې د کارکوونکو او مراجعینو ترمنځ  
 وساتل شي.  

o سره پر غولي باندې فاصله او فضا په    د ټیپ په کارولو
ورکړئ،   ډاډ  ساتلو  فاصلې  ټولنیزې  د  کړئ چې  نښه 
چې مراجعین سره په هغه وخت کې جال کړي چې کله  

 مرکز ته ننوځي یا مشوره ورکول کېږي. 
o   همدا ډول په دې کې د شمېر حد ټاکل هم راځي چې د

هغو ښځو او نجونو معلوم شمېر وټاکل شي چې په یو  
 ي وخت کې خدمتونو ته السرسی لرلی شي. ځانګړ

o   د چې  کړئ  ایجاد  فضا  لپاره  مشورو  انفرادي  د 
ترمنځ   مراجعینو  او  فاصله    ۱.۵کارکوونکي  متره 

 موجوده وي.  
o   د کارکوونکو او مراجعینو ترمنځ د پالستیکي یا ښیښه

یي موانعو د نصبولو په اړه فکر وکړئ. دا ډول موانع  
      سته پاکې کړل شي.  باید له هرې لیدنې کتنې ورو

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrations: UN Women / Zarina Faizi 
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ځلې پاکې او  ډېرې لمس کیدونکې سطحې په ورځ کې لږ تر لږه دوه   ✓

په دې کې مېزونه، د دروازو الستي، د زینو پاڼۍ،    ضدعفوني کړئ.
کیبورډونه،   ټیلیفونونه،  مېزونه،  دفتري  الستي،  سویچونه،  برقونو  د 
تشنابونه، نلکې، او د الس وینځلو ځایونه شامل دي )د پاکوالي برخې  

 ته مراجعه وکړئ( 
ډاډ   ✓ وینځلو  د السونو  توګه  مناسبه  په  وړاندې  ننوتلو  له  ته  مرکز 

ډاډ ورکړئ چې ټول مراجعین مرکز ته له ننوتلو او د یو     ورکړئ:
سره   کارولو  په  سنیټایزر  د  السونه  خپل  وړاندې  کولو  لمس  له  شي 
ووینځي. د السونو سنیټایزر باید د مرکز په دخولي ټکي کې کېښودل  

 شي.  
ځل   ✓ یو  سنیټایزرو،  الکولي  د  کې  ځایونو  عمومي  او  کوټه  هره  په 

موجودیت  و او له لمس پرته خځله دانیو  کاریدونکو کاغذي دستمالون
او دا چې د السونو وینځلو په ځایونو کې د السونو وینځلو  باوري کړئ  

 لپاره سابون او کاغذي السپاکونه موجود دي.  
کې    ماسکونه: ✓ وختونو  ټولو  په  باید  مراجعین  او  کارکوونکي  ټول 

ماسکونه واغوندي، که د مخ عادي ماسک وي یا په کور کې جوړ  
ټوټه یي ماسک وي  ش ته  وی  برخې  اړه الندې  په  )د مخ ماسکونو 

وکړئ(. ته    مراجعه  مراجعینو  ټولو  باید  وړاندې  ننوتلو  له  ته  مرکز 
 ماسکونه ورکړل شي.  

د مرکزونو په دخولي نقطه او د مرکزونو په ټولو کوټو کې د فزیکي   ✓
اړه  په    ۱۹-فاصلې ساتلو، د السونو پاکوالي، تنفسي ادابو، او د کوویډ

لیدل کیدونکي ځای کې نصب  عامو پیغامونو په اړه مشورې   په یو 
 کړئ.  

په هر مرکز کې د عامې روغتیا معلوماتو او وضعیت د څارنې لپاره   ✓
  یو مسؤل شخص وټاکئ.  ۱۹-د کوویډ

 په ټولو کوټو کې غیرضروري شیان لرې کړئ. ✓
مجاز   ۱۹-نږدې کوویډهغه ښځې او نجونې چې ناروغې وي باید د   ✓

د    ۱۹-روغتیایي مرکز په اړه ورته معلومات ورکړل شي او د کوویډ
( هاټالین  معلومات  ۱۶۶ملي  اړه  دې  په  او  شي،  ورکړل  شمېره   )

ورکړل شي چې څنګه د تاوتریخوالي اړوند موضوعاتو په اړه له لرې  
رې د خوندي خدمتونو وړاندې کولو په  له لمالتړ ته السرسی ولري )

        برخې ته مراجعه وکړئ(.   ۷اړه 
 
 

عمومي مشورې چې باید کارکوونکو او مراجعینو ته  
 وړاندې کړل شي 

 
وینځلو   ✓ الس  او  ادابو  تنفسي  د  ته  مراجعینو  او  کارکوونکو  ټولو 

 مراعتولو باندې ټینګار وکړئ:
o    :کارکوونکیي باید په هر ساعت کې یو ځل د السونو وینځل

السونه    –خپل السونه ووینځي )که ضرورت وي نو ال ډېر(  
د ورځې   لږه  تر  لږ  په    ۱۰باید  مو  ځله ووینځل شي. السونه 

د   لږه  تر  لږ  اوبو سره  او  په    ۲۰سابون  لپاره ووینځئ،  ثانیو 
 ځانګړې توګه:  

 
 ✓  
 
 



 

 

  

او دوامداره څارنه:   ✓ معاینه کول  د  له مخکې  که شونې وي، 

نښو نښانو لپاره له    ۱۹-معاینه کولو کارکوونکي چې د کوویډ 

نه د  چېرته  که  لري،  کار  او  سر  ډېر  سره  لمس  -مراجعینو 

ترمامیترونه د السرسي وړ وي، نو غوره ده چې په فعاله توګه  

اروي، او  یې د هر شخص د تودوخې درجې معلومولو لپاره وک

یا ټوخی   سالنډي  یو شخص  آیا  پوښتنه وکړي چې  همدا ډول 

لري. غوره خبره دا ده چې د تودوخې درجه او د نښو نښانو  

 کتنې مرکز ته د شخص له ننوتلو وړاندې ترسره کړل شي.  

 که ښه نه یئ، په کور کې پاتې شئ: ✓

o   په فعاله توګه ناروغ کارکوونکي وهڅوئ چې په

څه هم لږ ټوخی یا د ټیټې  که  کور کې پاتې شي،  

سانتي ګراد یا پورته(.    ۳۷.۳درجې تبه ولري )

شي.   نه  را  ته  کار  باید  خلک  هغه  ناروغ 

  ۱۹-کارکوونکي چې د کورنۍ غړي یې د کوویډ

نښې نښانې لري هم باید وهڅول شي چې په کور  

او   کړي  تجرید  ځانونه  خپل  شي،  پاتې  کې 

 معالجوي الرښوونې ترالسه کړي.  

     
o   سپارښتنه کېږي چې هر شخص باید په عامه  مخ ماسک واغوندئ:  د

ځایونو کې د مخ ماسک واغوندي. هر شخص چې ټوخی لري یا یې  
 پوزه بهېږي باید د مخ ماسک یا د ساده ټوټې ماسک واغوندي.  

o  هر سهار او ماښام او له هر  ټولې سطحې او وسایل په خپل کور کې
 پاک کړئ. ځل کارولو وروسته 

o ممکن له    تر  کې  ځایونو  عامه  په  پورې،  کیدونکو  حده  لمس  ډېرو 
) د دروازو الستي، د زینو کټارې(. که یو  سطحو څخه ډډه وکړئ  

شی باید حتماً لمس کړئ نو له کاغذي دستمال یا خپل لستوڼي څخه د  
 الس د پوښلو لپاره کار واخلئ.  

o   وروسته کولو  لمس  له  سطحو  د  کې  ځایونو  عامه  السونه  په  خپل 
د تل لپاره له ځان سره د یو کوچني سنیټایزر د ګرځولو په  ځئ.  ووین

    اړه فکر وکړئ.  
 

 کارکوونکي 
 

معلومات  لپاره د وقایوي تدابیرو په اړه    ۱۹-ټولو کارکوونکو ته د کوویډ ✓
ټول کارکوونکي باید د دې الرښود په اړه ښه پوهاوی  او تشریح ورکړئ.  

پرې خبر اوسي. محافظینو او پاک کارانو ته باید ځانګړې روزنې  ولري او  
ورکړل شي. اونیزې یادوونکې ناستې ولرئ، د وقایوي تدابیرو د ښودلو  
لپاره له نندارو څخه کار واخلئ، او د وضعیت له پرمختګ سره سم تازه  

 معلومات وړاندې کړئ. 

کي له کور څخه د امکان تر حده پورې باید د دفتر کارکوونله لرې کار:   ✓
کار وکړي او دفتر ته تګ راتګ تر اساسي لیدنو پورې محدود کړي.  
کارکوونکو ته باید ټول وسایل وړاندې کړل شي چې په خوندي توګه له  
 کور څخه کار وکړي )چې لپټاپ او د ټیلیفون کریډیټ په کې شامل دي(. 

کول:   ✓ باوري  کولو  وړاندې  د  خدمتونو  اساسي  کارکوونکو د  کلیدي    د 
ته   خدمتونو  غیرموجودو  نورو  شي.  ته  رامنځ  باید  راتګ  تګ  دوراني 
السرسی د مراجعینو لپاره د ټیلیفون د یوې غرفې له الرې باوري کیدلی  
شي چې مراجعین وکولی شي په خوندي او محرمه توګه هغو کارکوونکو  
ته زنګ ووهي چې بل ډول خدمتونه وړاندې کوي، یا د اړتیا پر مهال  

ته مراجعه   برخې  ۵د راجع کولو  نو لپاره زنګ ووهي )الندې  نورو خدمتو
   وکړئ( 

  

 
 
 
 
 

 

o   پلې پالیسي  لپاره نرمښت منونکې  ناروغۍ رخصتۍ  د 
نرمښت    کړئ   پالیسۍ  د حاضرۍ  حده  تر  امکان  د  او 

 )لکه له کوره کار، په ځنډ شیفټونه(.   منونکې کړئ

 

 مرکزونو ته ننوتل 
 

د مرکز په دخولي نقطه کې یو پوسټر راځوړند کړئ   ✓
چې هغه پروتوکولونه څرګندوي چې باید کارکوونکي  

 او مراجعین یې تعقیب کړي.  
مرکز ته د ننوتلو د پروتوکولونو په  محافظینو ته باید   ✓

، چې د عامې روغتیا  ځانګړې روزنه ورکړل شياړه  
د چارواکو له الرښوونې سره سمه وي، او په دوامداره  

 توګه تکرار شي.  
ته   ✓ مرکز  فرد چې  هر  ورکړي چې  ډاډ  باید  محافظین 

 ننوځي باید د احتیاطي پروتوکول کړنالرې تعقیب کړي:  
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o   :کول معاینه  نښانو  نښو  باید  د  محافظین  وي،  ممکنه  که 

-مراجعین مرکز ته له ننوتلو وړاندې د کوویډکارکوونکي او 
د نښو    ۱۹-، او د کوویډد نښو او نښانو لپاره معاینه کړي   ۱۹

که  نښانو پوښتنه ورڅخه وکړي لکه ساه لنډي، تبه یا ټوخی.  

نو غوره ده    لمس ترمامیترونه د السرسي وړ وي،-چېرته د نه
چې په فعاله توګه یې د هر شخص د تودوخې درجې معلومولو 

 لپاره وکاروي. 
o   هغو کارکوونکو او مراجعینو ته باید مرکز ته د ننوتلو اجازه

ور نه کړل شي چې معمولي نښې نښانې لري او/یا یې د بدن  
سانتي ګراد درجو څخه لوړه وي او باید مشوره    ۳۸تودوخه له  

 رته معالجوي پاملرنه ترالسه کړي.  ورکړل شي چې چې
o   :په دروازه کې د السونو وینځل د ټولو هغو  د السونو وینځل

خپل   باید  او  ننوځي،  ته  مرکز  چې  دي  الزمي  لپاره  کسانو 

ووینځي،   سره  کارولو  په  سنیټایزر  د  یا  سابون،  په  السونه 
 مخکې له دې چې یو څه لمس کړي.  

o :د ماسک اغوستل د ټولو کارکوونکو او   د ماسک اغوستل
مراجعینو لپاره الزمي دي. که چېرته یې نه لري، باید ورته  

 ورکړل شي یا د ننوتلو اجازه ور نه کړل شي.  
o   کله چې وسایل، درمل یا مالونه راوړل کېږي، ټول شیان په

یو ځای کې پرانیزئ، په احتیاط سره یې له بسته بندۍ خالص  

ئ، او خپل السونه په اوبو او سابون سره  کړئ، ساحه پاکه کړ
      ثانیو لپاره ووینځئ.   ۲۰یو ځل بیا د 

 پاکول 
 

لپاره د دوامدارو  ✓ د مرکزونو  او د وسې وړ وي،  که ممکنه 
د عامې روغتیا له  مسلکي ضد عفوني کولو د کړنالرو په اړه 
 ځایي دولتي چارواکو سره اړیکه ونیسئ.  

یی چارواکو له الرښوونې سره  ته باید د روغتیا   پاک کارانو ✓
اړه   په  پاکوالي  د  روزنه  سم،  په  ځانګړې  ورکړل شي، چې 

 دوامداره توګه تکرار شي. 
ټولې کوټې او عامه ساحې باید په ورځنۍ توګه تهویه  تهویه:   ✓

 کړل شي. د امکان تر حده پورې مرکزونه تهویه وساتئ.  
پاک کاران باید د سطحو د پاکولو او    د پاک کارانو خوندیتوب: ✓

یو ځل مصرفیدونکي السپوښونه   مهال  پر  کولو  ضد عفوني 
وروسته  واغوندي.    کارۍ  پاک  ځل  هر  له  باید  السپوښونه 

کېږي،   کارول  بیاکاریدونکي السپوښونه  که  وغورځول شي. 
لپاره د سطحو د ضد عفوني کولو    ۱۹-نو د پاکولو او د کوویډ

السپوښونه وکارول شي او د نورو موخو    لپاره باید ځانګړي
لپاره و نه کارول شي. د اوږدو لستوڼو، حجابونو، عینکو یا د  

 مخ ډال، او بوټانو یا موزو اغوستل په پام کې ونیسئ.  
د شامپو او ضدعفوني په کارولو سره، په ورځ کې څو ځلې،   ✓

او لږ تر لږه دوه ځلې زیات لمس کیدونکي شیان او سطحې  
د عفوني کړئ، په ځانګړې توګه هغه چې په عامو  پاکې او ض

ځایونو کې وي. په دې سطحو کې هغه سطحې/شیان شامل دي  
مېزونه،   )لکه  پاکېږي  نه  ورځ  هره  توګه  عادي  په  چې 
الستي،   سویچونه،  برقونو  د  الستي،  دروازو  د  ټیلیفونونه، 
المارۍ،   وسایل،  تفریحي  الستي،  تشناب  د  تشنابونه،  نلکې، 

     او داسې نور...(   ټیلیفونونه

  
په شامپو )په  پاکول:   ✓ باید لومړی  په ښکاره ډول خېرنې سطحې 

سوداګریزه توګه چمتو شوې یا سابون او اوبو( باندې ووینځل شي  
وروسته له هغه پرې ضدعفوني مواد وکارول شي چې وایروس  او  

 ووژني. یواځې پاکول وایروس نه وژني.
٪ غلظت  ۵پاک کاران کولی شي د مایع بلیچ    ضد عفوني کول: ✓

لرونکي محلول څخه کار واخلي چې چاپېلایر ضد عفوني کړي.  
٪ بلیچ لپاره،  ۲پیالو اوبو کې ګډ کړئ. د    ۹یوه پیاله مایع بلیچ په  

 حجمه اوبو کې ګډ کړئ.    ۷حجمه بلیچ په  ۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دقیقو لپاره له سطحې    ۱۰وروسته له دې چې بلیچ لږ تر لږه د   ✓
سره په تماس کې پاتې شي، په پاکو اوبو سره یې کنګال کړئ. د  

٪  ۷۰ضدعفوني کولو لپاره له ډیټول څخه ګټه مه اخلئ. لږ تر لږه  
 الکول لرونکی محلول باید وکارول شي.

o   ټغرونو او  قالینو  فرشونو،  غولي  د  لکه  سطحو  نرمو  د 
کړئ پاکه  چټلي  ښکاره  شوو    لپاره،  ښودل  پورته  د  او 

مناسبو پاکوونکو سره دا سطحې پاکې کړئ. سابون/شامپو  
 ۲۰او اوبه، د پاکوالي لپاره کارول کیدلی شي که چېرته له  

د   پرې  بیا  شي.،  پرېښودل  لپاره  وخت  زیات  څخه  ثانیو 
لپاره   کولو  محلول  ۷۰ضدعفوني  لرونکي  الکول   ٪

 وکاروئ.
o  ،وي نه  مناسب  کارول  بلیچ  د  چې  ټیلیفون،    کله  د  لکه 

داسې   او  تڼۍ،  لیفټ  د  الستي،  دروازو  کنټرول،  ریموټ 
 ٪ الکول کارول کیدلی شي.  ۷۰نور، نو بیا 

   

کارکوونکي باید په ورځ کې څو ځلې او د کارولو   شریک وسایل: ✓
وسلې،   خدمتي  راډیو،  )لکه  کړي  پاک  وسایل  شریک  بنسټ  پر 

 کیلي ګانې، زولنې(.  
د شریکو تشنابونو ټولې سطحې باید په ورځ کې څو ځلې    تشناب: ✓

پاکې او ضد عفوني کړل شي، په ځانګړې توګه د تشناب څوکۍ،  
 دستشویي، نلکه، ستلونه، لوټکه، د دروازو الستي.  
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 احتمالي پالن جوړونه 
 

یو ټاسک فورس ایجاد کړئ او د هر مرکز لپاره یو    ۱۹-د کوویډ ✓
باید وخت  مسؤل شخص په ګوته کړئ:   لپاره  د یو ټاسک فورس 

ورکړل شي چې د ټولو مرکزونو مهم کارکوونکي په کې شامل وي  
د مرکزونو د ننه او همدا ډول د عامې    او  پالنونو ته کتنه وکړي  چې

معلو سره  چارواکو  ځایي  له  د  روغتیا  چې  کړي  شریک  مات 
-کارکوونکو او قربانیانو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. د کوویډ

لپاره د اړیکو یو مسؤل شخص باید وټاکل شي او د عامې روغتیا    ۱۹
معلومات او په هر مرکز کې وضعیت وڅاري. دا شخص به مسؤلیت  

په دوامداره توګه له ځایي روغتیایي چارواکو سره اړیکې  ولري چې  
سي او له وروستیو پرمختګونو او موجودو الرښوونو سره سم  ونی

اوسي. د معلوماتو پر بنسټ پالن جوړونې او د چټک پرمختلونکي  
یې   کې  پایلو  په  او  ورکول،  ډاډ  غبرګون  مناسب  د  لپاره  وضعیت 

 تعدیالت راوستل ډېر مهم دي. 
مهمه ده چې مرکز له ځایي چارواکو او د ماشومانو د خوندیتوب   ✓

برخ روغتیاپاملرنې  له  د  چې  ونیسي  اړیکې  مخکې  له  سره  ې 
مرکزونه او د بدیلې معالجې ساحې په ګوته کړي چې مراجعین ورته  
دوی   چېرته  چې  ورکړي  معلومات  ته  مراجعینو  او  کړي  راجع 

   پاملرنه ترالسه کولی شي.
له پېچلتیاوو څخه    ۱۹-هغه کارکوونکي په ګوته کړئ چې د کوویډ ✓

غه اشخاص چې عمرونه یې لوړ وي یا سخت  )هپه لوړ خطر کې وي  
روغتیایي حالت ولري( چې د دوی د اړتیاوو په پام کې نیول باوري  
شي. په لوړ خطر کې واقع اشخاصو کې د ډېر عمر لرونکي کسان  
ناروغي   پېچلې  دي چې  شامل  اشخاص  لرونکي  عمر  هر  د  یا  او 

 ولري لکه د سږو ناروغي، د زړه ناروغي، او شکر. 
یز او کرنتین په شمول، د ناڅاپي بدلونونو لپاره پالنونه  د ګرځبند ✓

له لرې څخه د کارکولو ماډلونو لپاره پالنونه چمتو کړئ چمتو کړئ.  
چې ټول اړین مواد ولرئ او ټولو کارکوونکو ته روزنه ورکړئ چې 
لپاره   مراجعینو  او  کارکوونکو  د  څو  وکړي،  کار  څخه  لرې  له 

کې پام  په  محرمیت  او  دې    خوندیتوب  د  کې  دې  په  شي.  ونیول 
تضمینول شامل دي چې له لرې څخه خوندي خدمتونه وړاندې کړل  
شي او حساس معلومات په خوندي توګه ذخیره کړل شي، په ځانګړې  

  ۷له لرې د خوندي خددمتونو په اړه الندې  توګه د مراجعینو ډیټا ) 
 برخه وګورئ(.  

د رخصتیو پر مهال د کارکوونکو د پوښښ لپاره د ورته پروسې په   ✓
د کارکوونکو او داوطلبانو د غیرحاضریو لپاره پالن  کارولو سره،  

       جوړ کړئ. 
 

ه  د کارکوونکو د ناروغۍ یا د کارکوونکو په کورنۍ کې د ناروغۍ ل •
زیاتیدونکې   د  شي،  کړل  کرنتین  باید  کارکوونکي  چې  امله 
او   حاضرۍ  د  کړئ؛  جوړ  پالنونه  احتمالي  لپاره  غیرحاضرۍ 

 غیرحاضرۍ نرمښت منونکې پالیسۍ جوړې کړئ.

د  • کارکوونکو  د  او  کړئ،  ګوته  په  بستونه  او  کارونه  وظیفوي  مهم 
تقاطعي روزنې، د کاري ساعتونو د تمدید، یا د مؤقتي کارکوونکو د  

ړئ. د داوطلبو  ګومارنې له الرې د بدیل پوښښ لپاره پالنونه جوړ ک
   اوسیدونکو ښکېلتیا په پام کې ونیسئ. 

  

 
د کرونا وایروس  (. ۲۰۲۰د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه ) 3

مه نېټه  ۲۱کال د اپریل په  ۲۰۲۰. د د مخ ټوکرین پوښونه – ۲۰۱۹ناروغي 
 ورته السرسی شوی دی. 

 
موقعیتونو   ✓ فزیکي  ممکنو  د  اوږدمهاله(  د  یا  لپاره  )مؤقتي  بندیدلو 

ښایي د هغو ځایونو بندیدل هم اړین وي چې تاسو  چمتووالی ونیسئ.  
په کې خدمتونه وړاندې کوئ. دا بندیدل ښایي مؤقتي یا د یوې نامعلومې  
مودې لپاره وي. تاسو باید په دې حالت کې د پروګرام د پای په څېر  

 ګامونه واخلئ. الندې پوښتنې په پام کې ونیسئ:  
 

o ې ځای لپاره  ایا کوم تادیات باقي پاتې دي چې باید د د
 تادیه کړل شي؟

o   آیا اجناس په خوندي توګه همدلته پرېښودل کیدلی شي، که
 له دې ځایه لرې کول یې اړین دي؟ 

o   آیا د بندیدلو پر مهال به دې ځای ته څوک د یو دلیل له
 امله السرسی ولري؟

o   آیا د دې ځای په بندولو کې کوم خطرونه شته؟ څنګه یې
 تاسو راکمولی شئ؟  

  

د خطر مخنیوي او راکمولو د ګامونو اونیز تفتیش ترسره اه کې  په سرپن  ✓
 او کارکوونکو ته یې په اړه خپل نظر وړاندې کړئ.   کړئ 

 

 3د مخ ماسکونه 
 

او  ✓ کارکوونکي  ټول  چې  ده  الزمي  لپاره،  راکمولو  خطر  د  ککړتیا  د 
ګوته شوي   په  الندې  او  واغوندي،  ماسکونه  کې  مرکزونو  په  مراجعین 

 مناسب احتیاطي تدابیر تعقیب کړي.  
د مخ ماسکونه د وایروس پر وړاندې د بشپړ خوندیتوب تضمین نه کوي   ✓

 او باید د فزیکي فاصلې ساتلو سره مله وي.  
 ماسک جوړولو او اغوستلو کې باید مناسبې الرښوونې تعقیب کړل شي.  د   ✓
که هیڅ ماسکونه د السرسي وړ نه وي، په ساده ټوکر سره د مخ پوښل د   ✓

وایروس خپرولو او انتقالولو په کمولو کې له هغو خلکو سره مرسته کولی 
 شي چې وایروس لري خو نه پوهېږي. 

د مخ پوښل په هغه وخت کې هم  سپارښتنه کېږي چې د ټوکر په واسطه   ✓
وکارول شي چې کله کارکوونکي له مرکز څخه دباندې په عامه ځایونو  

 کې وي.  
    
 

 راجع کول 
 

کوویډ ✓ د  چې  مرکز/روغتون   ۱۹-ومومئ  روغتیایي  مجاز  نږدې  لپاره 
چېرته دی او ورسره اړیکه ونیسئ چې ټول معلومات ترې ترالسه کړئ  
 او روغتیایي مرکز یا کرنتین مرکز ته د راجع کولو لپاره ترتیبات ونیسئ.  

د راجع کولو الرې او د  اړینه ده چې په ځایي کچه یا له لرې )په ټیلیفون(   ✓
تازه کړل شي چې باوري اوسئ چې ټول د خدمتونو  سرسي وړ خدمتونه  ال

د کوویډ او  پرانیستي دي  هم  په حالت کې خدمتونه    ۱۹-مرکزونه اوس 
وړاندې کوي. که ممکنه وي، د اړیکو د مسؤلو اشخاصو موبایل شمېرې  

  واخلئ او هره اونۍ یې تازه کوئ.  
 

o   له نورو خدمت وړاندې کوونکو او ادارو سره همغږي
وکړئ چې سرپناه، روغتیاپاملرنې او د قانون نافذوونکو  

چارواکو ته د همغږي او خوندي السرسي ډاډ ورکړل  
 شي.  

که  د ټیلیفون غرفې له الرې نورو خدمتونو ته السرسی وړاندې کړئ:   ✓
ي کارکوونکو لپاره  چېرته تاسو د بېالبېلو خدمتونو وړاندې کوونکو کلید 

د دوراني تګ راتګ پالیسي خپله کړې وي، د مراجعینو لپاره یوه ټیلیفوني  
غرفه جوړه کړئ چې دوی وکولی شي په محرمه او خوندي توګه هغو  
کارکوونکو ته زنګ ووهي چې نور خدمتونه وړاندې کوي، یا د اړتیا پر  

توګه په یوه    مهال د نورو خدمتونو لپاره زنګ ووهي. دا چاره په ساده
جال کوټه کې د ټیلیفون په کېښودلو سره چې د موجودو خدمتونو تازه لست  
او د اړیکو شمېرې ورسره وي، ترسره کیدلی شي. ډاډ ورکړئ چې کوټه  
او ټیلیفون د مراجع له کارولو وروسته هر ځل پاکه او ضدعفوني کړئ  

   برخه وګورئ(.  ۷له لرې د خدمتونو وړاندې کولو په اړه )
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


 

 

 
  

 

سره   ۲ مراجعینو  له  او  کول  ترالسه  مراجعینو  د  برخه: 
 شریکیدونکي معلومات 

 
 
 
 

خپریدل ښایي په کورنیو کې اندېښنې زیاتې کړي او د   ۱۹-د کوویډهر بل وخت زیاته اړتیا لري.    د دې ناورین پر مهال، قربانیان پاملرنې او مالتړ ته تر
اړینه ده چې خدمت وړاندې کوونکي موجود وي چې د دوی اندېښنو او وېرو ته غوږ ونیسي ښځو او نجونو له خوا تجربه کیدونکی تاوتریخوالی زیات کړي.  

ورکړي. مرکزونه ځانګړي فرصتونه وړاندې کوي چې ښځو او نجونو ته رسیدګي  په اړه معلومات ۱۹-او مالتړ ورته وړاندې کړي، او همدا ډول د کوویډ
ډله ییز    وشي او اړینه مرسته ورته وړاندې کړل شي. مرکزونه د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره ضروري خدمتونه وړاندې کولی شي. د اوس لپاره، هیڅ 

ابیرو په پام کې نیولو سره، باید یو پر یو اړیکو ته ترجیح ورکړل شي. مرکزونه باید داسې تنظیم  شي، او د ټولو احتیاطي تد  پر الره وا نه چولفعالیت باید  
 کړل شي چې د یو پر یو ناستو او لیدنو لپاره خصوصي فضا وړاندې کړي.   

 

 محوره تګالرې له مخې د ټولو خدمتونو وړاندې کولو ته ادامه ورکړل شي:  -اړینه ده چې د قربانیانو
 او خوندیتوب باوري کړئ؛محرمیت  ✓
 له قرباني شوي شخص سره په عزت چلند وکړئ او له تبعیض پرته یې درناوی وکړئ؛ ✓
د   قربانیانو ته معلومات ورکړئ او د معایناتو، درملنې او د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي اړوند حقوقي کړنو په اړه د قرباني شخص ✓

   پرېکړو حق ته درناوی وکړئ.  

 
 
 
 
 

 

 د مراجعینو ترالسه کول 
 

باوري کړئ چې کارکوونکي او مراجعین د ناستې/فعالیت څخه مخکې او   ✓
 وروسته خپل السونه وینځي. 

باوري کړئ چې کوټې ته د هر مراجع له راتګ وړاندې او وروسته تازه   ✓
 هوا ورغلې ده.  

تګ وروسته ✓ له  او  مخکې  راتګ  له  مراجع  هر  )  د  څوکۍ/مېز/د  کوټه 
 ( پاکه کړئ. دروازې الستی/ قلم/ او داسې نور

 د مراجع لپاره دروازه پرانیزئ.  ✓

لکه ستړي  له الس ورکولو یا بل هر ډول فزیکي تماس څخه ډډه وکړئ   ✓
مه شي کول او فزیکي تماس نیول چې له یو خپه قرباني/ژغورل شوي  

 شخص سره همدردي وښیئ.  

انو ته د خوندیتوب تدابیر او دالیل څرګند  ډاډ ورکړئ چې ژغورل شوو کس ✓
د  کړئ.   ته ډاډ ورکړئ چې تاسو دا کار د دوی  قرباني شوو اشخاصو 

  خوندیتوب او روغتیا لپاره کوئ.  

 

پوهې او مهارتونو او یو لړ اړوندو خدمتونو ته د ښځو  
 او نجونو لپاره د السرسي برابرول 

 
  ۱۹-ته غوږ ونیسئ او همدا ډول د کوویډباوري اوسئ چې مراجعینو   ✓

د نښو نښانو په اړه ټولو    ۱۹-په اړه مهم پیغامونه ور ورسوئ. د کوویډ
  ۱۹-مراجعین ښایي د کوویډ  مراجعینو ته معلومات او تشریح ورکړئ.

اړوند اندېښنې او پوښتنې ولري، ځکه ورته د باوري معلوماتو وړاندې  
 دي.  کول اړین 

 

   
o نښو نښانو او وقایوي تدابیرو په اړه د دولت، ځایي  ۱۹-د کوویډ ،

باوري   په شمول  ادارې  نړیوالې  روغتیا  د  او  چارواکو  روغتیایي 
( کړئ  وړاندې  معلومات  تازه  څخه  د  سرچینو  لپاره  معلوماتو  د 

 وګورئ(.په اړه پورته برخه  ۱۹-کوویډ
o   له دې فضا څخه ښځو او نجونو ته د غوږ نیولو او پوښتنو کولو

-لپاره کار واخلئ چې غوره پوهاوی ترالسه کړئ چې دوی د کوویډ
په اړه څه پوهېږي، او دا چې د دوی اندېښنې او وېرې او د    ۱۹

 غبرګون د لوړاوي لپاره د دوی سپارښتنې څه دي.  
o نو ته غوږ ونیسئ محتاط اوسئ چې د دوی وېرو، پوښتنو، سپارښت  

 او دا چې د دوی لپاره څه شی ګټور دی. 
o   .د اعتماد او باور جوړولو لپاره دوامدارې مشورې وړاندې کړئ 
o   که د مرکز د پرانیستې ساعتونه او د السرسي وړ خدمتونه بدل شوي

وي، د مرکز په دخولي نقطه کې یوه معلومات پاڼه وځړوئ او ټولو  
    مات ورکړئ. مراجعینو ته یې په اړه معلو

 

 

8 



 

 

  
دوستانه  -ماشومانو ته باید ماشومد عمر مناسب معلومات وړاندې کړئ:  ✓

 معلومات وړاندې کړل شي:  
 

o .په دې ناسته کې   د وبا د اوسني وضعیت په اړه لنډ معلومات
باید هغه معلومات شریک شي چې د ماشومانو ترمنځ وېره  
خپره یا یې زیاته نه کړي. به هر حال، ماشومان باید وپوهول  
بهرني   کتنې،  لیدنې  دوی  د  سره  میندو  له  ولې  چې  شي 
فعالیتونه، او همدا ډول ښوونځي ته تګ په مؤقته توګه دریدلی  

 دی.
o وینځ السونو  د  کې  وخت  دې  فزیکي  په  آدابو،  تنفسي  لو، 

کوویډ د  ډول  همدا  او  ورکول  روزنه  اړه  په    ۱۹-فاصلې 
اړوندو نښو نښانو په ګوته کول او کارکوونکو ته خبر ورکول  
تجربه   لنډي  ساه  او/یا  تبه،  )ټوخی،  وي  ناروغ  چېرته  که 

 کوي(. 
o د تشریح کولو لپاره سرچینې  ۱۹-ماشومانو ته د کوویډ       

 
په ځایي کچه د موجودو خدمتونو او له لرې څخه خدمتونو په اړه   ✓

 معلومات وړاندې کړئ چې د دوی اړتیاوو ته ځواب وایي:  
 

o   اوسني وضعیت له امله  مراجعینو ته معلومات ورکړئ چې ښایي د
 په ځینو خدمتونو/ راجع کولو کې یو څه ځنډ راشي. 

o   مراجعینو ته ډاډ ورکړئ چې د مالتړ خدمتونه به په ځینو ظرفیتونو
کې د السرسي وړ وي، که څه هم طریقه یې بدله شوې وي، او دا  

 چې دوی به یواځې نه وي.  
o   هاټالین خدمتونو،  په  لکه  کړئ  شریک  معلومات  اړوند  ډول  هر 

اړوندو   څنګه  مهال  پر  بدلون  د  چې  دا  او  بدلونونه  کې  شمېرې 
 نو ته السرسی وشي.  خددمتو

 

 

  
د هغو خطرونو په اړه له ښځو او نجونو سره مشورې وکړئ چې ښایي   ✓

د غبرګون او پر راتګ راتګ باندې د ورسره ملو محدوداتو    ۱۹-د کوویډ
د خوندیتوب پالن جوړونې په اړه الرښوونو  .  زیات/راپورته شي  پر مهال

 برخه وګورئ.  ۳لپاره 
که چېرته یو مراجع ته اړین خدمتونه په  ئ.  د اړتیا پر مهال یې راجع کړ  ✓

مخامخ توګه د کارکوونکو د موجودیت او محدوداتو له امله د السرسي  
وړ نه وي، مراجع ته یوې خوندي فضا ته السرسی او یو موبایل وړاندې  
بشپړ   په  لپاره  خدمتونو  موجودو  مالتړ  د  سم  سره  اړتیا  له  چې  کړئ 

   محرمیت سره زنګ ووهي. 
کې ښایي هغه همکاران اوسي چې په ساحه کې د کارکوونکو د  په دې   ✓

ټیلیفون له الرې د   محدودیت له امله موجود وي یا نور خدمتونه چې د 
السرسي وړ وي. په مهمو خدمتونو کې ټولنیزرواني مالتړ او د خوندیتوب  

( دي  شامل  الندې  پالنول  اړه  په  جوړونې  پالن  خوندیتوب  برخه    ۳د 
 (.  وګورئ 

ینو په خوښې سره، دوی د ټولنیزرواني مالتړ د خدمتونو توسعوي  د مراجع ✓
ټیم ته راجع کیدلی شي چې د همدې ساحې لپاره ټاکل شوي دي چې د  
 ټولنیزرواني مالتړ خدمتونو او راجع کولو لپاره د السرسي ډاډ ورکړي.  
   

 

 د خوندیتوب پالن جوړول  –برخه  ۳
 
 
 

د بحران په وضعیت کې، د خوندیتوب پالن جوړول په ځانګړې توګه مهم  
دي. د خوندیتوب پالن یو شخصي، عملي پالن دی چې د اړیکو نیولو پر  
مهال د ځان خوندي ساتلو، د پرېښودلو لپاره د پالن جوړولو، یا د قرباني  

و تګ  وختي  له  د  دي.  شاملې  کې  په  چارې  الرې  لپاره  حالت  روسته 
خوندیتوب پالن جوړولو ته لومړیتوب ورکول او په ځانګړې توګه له زیان  

  منونکو مراجعینو سره تعقیبي اړیکې ډېرې مهمې دي.  
 
 

له خپلو مراجعینو سره مرسته وکړئ چې د احتماالتو لپاره چمتو اوسي.   ✓
یو حقیقي او د پلي کیدلو وړ د خوندیتوب  ډاډه اوسئ چې له مراجع سره  

پالن ولرئ. له دوی سره مرسته وکړئ چې په سختو شیبو کې د کنترول  
په   وڅېړل شي  پاید  تدابیر چې  او  موضوعات  مهم  هغه  ولري.  احساس 

 الندې موارد په کې شامل دي:  
 

o   لپاره داسې خوندي ځای لري چې له آیا دوی د پاتې کیدلو 
 اخیستونکي سره نه وي؟ ناوړه ګټه  

o   که نه، آیا داسې ګامونه شته چې دوی یې واخلي چې په کور
کې زیان راکم کړي؟ د بېلګې په توګه، داسې الرې چارې  
چې په خوندي توګه په کور کې مرستې ته السرسی ولري،  
یو ګاونډی په ګوته کړي چې ورسره مرسته وکړي، د بېړنۍ  

وټې کې اوسیدل چې نور تېښتې لپاره پالن جوړول، په هغې ک
 خلک په کې وي. 

o   خدمتونو نورو  یا  هاټالین،  کارکوونکو،  قضیو  د  ته  دوی 
وړاندې کوونکو شمېرې ورکړئ چې دوی یې خوندي ساتلی  
شي. که چېرته دوی ټیلیفون لري، باید شمېره تر یو کوډ نوم  

ښایي تاسو داسې نري کارتونه چاپ کړئ  الندې ثبت کړي، یا  
پټیدلی شي، او هغه شمېرې په کې و نه    چې په اسانۍ سره

 ښودل شي چې د تاوتریخوالي خدمتونو پورې تړاو لري. 
o   د توګه  خوندي  په  ترې  دوی  ولټوئ چې  هغه الرې چارې 

 مرستې لپاره زنګ وهلی او مرستې ته السرسی لرلی شي. 
o   ګاونډیانو له خپلو  یې  داسې الرې چارې وګورئ چې دوی 

سره پالنولی شي چې اشاره ورکړي چې دوی مرستې ته اړتیا  
   لري. 

 
 

     
د دوی د خوندیتوب لپاره پالنونه شامل کړئ که چېرته په راتلونکي کې   ✓

 بیا یو احتمالي ګرځبندیز تکرارېږي.  

خوندیتوب پالنونه په کې  د هغو قربانیانو/ژغورل شوو اشخاصو لپاره د  ✓
اړوندو معایناتو یا درملنې په   ۱۹-شامل کړئ چې روغتون ته یا د کوویډ 

 خاطر کرنتین مرکز ته ځي. 

د هغو ژغورل شوو اشخاصو د خوندیتوب لپاره پالنونه په کې شامل   ✓
 په یو وخت کې د کرنتین مرکز ته انتقال کړل شي.    کړئ چې باید

په خطر کې ژغورل شوو کسانو ته   باوري اوسئ چې د تاوتریخوالي  ✓
موبایل ټیلیفونونه ورکړئ او د مشاورینو، د قضیو مدیرانو او مرستندویه  

کرښو شمېرې ورسره شریکې کړئ چې له لرې څخه د خدمتونو  
وړاندې کولو په موخه به دالسرسي وړ وي، او همدا ډول د ځایي سرپناه  

 ورکوونکو شمېرې ورکړئ. 

ټیلیفون اړیکې، متنونه او پیغامونه له منځه    دوی ته وښیئ چې څنګه د ✓
 یوسي چې تعقیب نه کړل شي.  
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کوویډ  ۴ د  ورکولو   ۱۹-برخه:  تي  د  کې  دوران  په  وبا 
 الرښوونې 

 

مور شیدې د ماشومانو لپاره د تغذیې تر ټولو غوره سرچینه ده چې د    د ✓
میندو ژغورنه او روغتیا لوړوي او نویو زېږیدلو او کوچنیو ماشومانو ته  
اوږد مهالې روغتیایي او د ودې ګټې رسوي. د مور شیدې، خوندي، پاکې  
دي او داسې انټي باډي لري چې له ماشومانو سره د ماشومتوب د ډېرو  

مومي ناروغیو څخه په خوندیتوب کې مرسته کوي او همدا ډول له دوی  ع
 سره مرسته کوي چې په چټکۍ سره له ناروغیو را ښه شي. 

میاشتو پورې باید د تي ورکول وهڅول شي، پرته    ۶په منحصره توګه تر   ✓
تر   ته  ماشوم  نور خواړه    ۶له دې چې  یا  مایعات  اوبه،  میاشتنۍ پورې 
مناسب، کافي او خوندي  وم د شپږو میاشتو شو،  ورکړل شي. کله چې ماش

تکمیلي خواړه ورته پیلیدلی شي، په داسې حال کې چې تر دوو کلونو یا  
زیات وخته پورې به ورته د مور شیدې هم ورکول کېږي. د متنوع غذایي  
ډول   همدا  او  وي  کې  په  اختالط  رنګین  ترکاریو  او  مېوو  د  چې  رژیم 

ي، زړي، غوښه، چرګ، ماهي، هګۍ( به د  حبوبات او پروتین )لوبیا، پل
ماشومانو د معافیتي سیستم په غښتلي ساتلو کې مرسته وکړي. تیاره شین  
او   مېوې  لرونکې  رنګ  نارنجي/ژېړ  او  ترکارۍ  لرونکې  پاڼې  رنګې 

 ترکارۍ د معافیت لپاره په ځانګړې توګه ښې دي.  

کاشوغه/قاب وکاروئ  د روغتیایي دالیلو لپاره د ماشوم مړولو لپاره جال   ✓
 او د دې لپاره چې اندازه کړئ چې ماشوم کافي خوراک کړی که نه. 

o   او ورسره خبرې  مهال  پر  ورکولو  د خوړو  ته  ماشوم 

 لوبې وکړئ، ځکه چې دا د ماشوم د ودې لپاره مهم دي.  
o کوویډ تائیدشوو/مشکوکو  میندو    ۱۹-د  لرونکو  ناروغۍ 

نه دی کشف   ۱۹-په شیدو کې تر اوسه پورې فعال کوویډ 

ماشوم ته د تي نه ورکولو هیڅ  شوی. له همدې امله،  

 میندې او ماشومان باید سره جال نه شي.  او  دلیل نشته،  

  – تي ورکولو او له پوستکي  د مناسبو روغتیایي تدابیرو په نیولو سره،   ✓

اړیکې ته په هغه وخت کې هم ادامه ورکړئ چې کله مور یا  پوستکي ته 

د ناروغۍ پر مهال یا  روغي ولري یا مشکوک وي. نا  ۱۹-ماشوم د کوویډ

 له ناروغۍ وروسته د تي ورکول ډېر کړئ.  

     
 

 
 

د ماشوم لپاره د وایروس نیولو تر ټولو عمده خطر له اخته شوې   ✓

 مور یا بل اخته شوي شخص سره له نږدې اړیکې څخه دی. 
کیدلو کم د اخته    ۱۹-نوي زېږیدلي ماشومان او کوچنیان په کوویډ ✓

خطر لري او ډېر یې یواځې کمه اندازه یا د کمو عالئمو لرونکې  

 ناروغي تجربه کوي. 

وقایوي تدابیر، په کور کې د هغه شخص د ساتلو په شمول چې د   ✓

وایروس د نیولو شک پرې وي، د ماشوم د خوندیتوب لپاره ډېر مهم  

د سطحو ښه پاکول او ضد عفوني کول، د السونو  دي. په دې کې  

ینځل، فزیکي فاصله ساتل او په کاغذي دستمال کې پرنجی کول  م

 یا ټوخیدل شامل دي.  

کوویډ ✓ الندې    ۱۹-د  د  لپاره  میندو  ورکوونکو  تي  د  مهال  پر  وبا 

 روغتیایي سپارښتنو  پلي کول مهم دي: 
o   خوړو یا  کولو  چمتو  خوړو  کولو،  لمس  له  ماشوم  د 

بون  ورکولو وړاندې مو السونه په تکراري توګه په سا

خپلو   په  مایع  لرونکې  الکول  یا  ومینځئ  سره  اوبو  او 

 السونو وموښئ. 
o   د خوړو د چمتو کولو ساحې او وسایل په سابون او تودو

  ۱۵-۱۰اوبو سره پاک کړئ. په تودو اوبو سره یې د  

 ثانیو لپاره کنګال کړئ. 
o کې د ماسک اغوستلو او لرې کولو    د مخ ماسک برخه

احتیاطي تدابیرو په تعقیبولو  د یادو شوو مناسبو مخکینیو  

سره،  ماشوم ته د تي ورکولو او مراقبت پر مهال ماسک  

کوویډ د  ته  ماشوم  چې  کړئ  پټ  مخ  یا   ۱۹-واغوندئ 

انتقالولو مخه ونیسئ. که چېرته دا چاره ممکنه نه وي،  

 بیا هم تي ورکولو ته ادامه ورکړئ. 

که یوه مور نه شی کولی د ناروغۍ له امله تی ورکړي، د شیدو   ✓

زبېښل باید په پام کې ونیول شي چې پاکې کوتۍ ورته وکارول شي  

بلې مرستندویه مور څخه د   یوې  او السونه مینځل شوي وي. له 

 شیدو اخیستلو په اړه هم غور کیدلی شي. 
o   پاکه پر وخت  ورکولو  شیدو  زبېښل شوو  د  ته  ماشوم 

 ه او السونه وکاروئ. پیال

       

 
 

 ، د روغتیا پاملرنې د کارکوونکو لپاره ۱۹-(. ډېرې پوښتل شوې پوښتنې: تی ورکول او کوویډ۲۰۲۰د روغتیا نړیواله اداره ) 4

  الرښود نوټ، افغانستان.  د تغذیې تخنیکي  ۱۹-(. د تغذیې ریاست، د کوویډ۲۰۲۰یونیسیف ) 5
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که چېرته د شیدو زبېښل ناشوني وي او نه هم له بلې مور څخه انساني شیدې   ✓

ترالسه کیدلی شي، له فارموله شیدو څخه د وروستي حل په توګه کار واخلئ. په  

ځانګړې توګه مهمه خبره ده چې ماشومانو ته د بسته بندۍ په اړه ورکول شوو 

 الرښوونو سره سم خواړه ورکړل شي. 

o جوړول فارموله  مهال  د  پر  ورکولو  خوړو  د  ته  ماشوم  او  و 

 السونه ومینځئ او ماسک یا پوښ وکاروئ. 
 
 
:  

 
  

o  .ټول وسایل ومینځئ او جوش یې کړئ چې پاک شي 
o   دومره خواړه تیار کړئ چې ماشوم یې په یو ساعت کې

 خوړلی شي. 
او  ✓ پاکه  کې ورکړئ چې  پیاله  داسې  په  شیدې  فارموله  ته  ماشوم 

عمومي  د  باید  دي  ناروغانې  چې  میندې  هغه  وي.  شوې  جوش 

روغتیا او تغذیې مالتړ ترالسه کړي، چې شیدې وزبېښي او د ښه  

 کیدلو پر مهال بیا شیدې ورکول پیل کړي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نښې څرګندې یا  ۱۹-برخه: که یو مراجع کې د کوویډ ۵
 افشاء شي، نو څه باید وکړل شي

 
 

 

هر هغه مراجع چې د ټوخي، تبې او ساه لنډۍ نښې په کې څرګندې   ✓
 ولري.   ۱۹-شي، ښایي کوویډ

دوی ته تشریح کړئ چې د دوی له نښو څخه څرګندېږي چې ښایي   ✓
ولري، او دا چې تاسو به روغتیایي چارواکو ته خبر   ۱۹-کوویډ

ورکړئ. د روغتیایي چارواکو د الرښوونو پر بنسټ، دوی ښایي اړتیا  
ي چې په کور کې تجرید کړل شي یا د معایناتو او مناسبې پاملرنې  ولر

لپاره روغتون ته انتقال کړل شي. په ورته وخت کې، دوی ته یو د مخ  
ماسک ورکړئ چې سمدالسه یې واغوندي، که چېرته یې اغوستی نه  

  وي.  

 

 

یوه ډېره ساري ناروغي ده خو ډېری ککړ    ۱۹-روښانه کړئ چې کوویډ ✓
له کومې درملنې پرته رغېږي. خو ډېره مهمه ده چې باید  اشخاص پرې  

توګه، تر بېرته رغیدلو پورې، د ډاکټر له  دا اشخاص په خوندي او جال  
 وساتل شي.  مشورې سره سم، په کور یا روغتیایي مرکز کې 

 مراجعینو ته وخت ورکړئ چې هر ډول پوښتنې وکړي چې دوی یې لري.   ✓
پء بنسټ روښانه معلومات وړاندې    دوی ته د دولتي روغتیایي مشورو ✓

کړئ. که تاسو د دوی د پوښتنو په ځواب نه پوهېږئ، ورته ووایئ چې  
   تاسو به معلومات پیدا کړئ او بیا به یې ورته ووایئ.  
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مشوره ورکړي چې په کور  که چېرته روغتیایي چارواکي مراجعینو ته   ✓

کې تجرید کړل شي، ډاډه اوسئ چې دوی د پاتې کیدلو لپاره ځای ولري  
د خوندي  او تاسو ورته د خوندي پالن جوړولو مشورې وړاندې کړئ )

 (.برخه وګورئ  ۳پالن جوړولو په اړه 
که چېرته مراجع غواړي چې یو باوري ملګري یا د کورنۍ غړي ته زنګ   ✓

 برابره کړئ.  ووهي، اسانتیا ورته
ډاډه اوسئ چې مراجع ته له تجرید یا کرنتین مرکز یا روغتیایي مرکز ته   ✓

 له لېږلو وړاندې مشورې ورکړل شوې دي.  
مراجع ته د قضیو د کارکوونکو، هاټالین یا نورو خدمت وړاندې کوونکو   ✓

که چېرته دوی ټیلیفون  ټیلیفون شمېرې ورکړئ چې خوندي یې ساتلی شي.  
ره تر یو کوډ نوم الندې ثبت کړي، یا ښایي تاسو داسې نري  لري، باید شمې

کارتونه چاپ کړئ چې په اسانۍ سره پټیدلی شي، او هغه شمېرې په کې 
دوی ته د    و نه ښودل شي چې د تاوتریخوالي خدمتونو پورې تړاو لري.

زنګونو، متنونو او پیغامونو د له منځه وړلو طریقه وښیئ چې تعقیب نه  
 کړل شي.  

   

  
که ممکنه وي، او د مؤکل خوښه وي، له مؤکل سره یا د روغتیایي مرکز  ✓

یا کرنتین مرکزونو سره د هغې وضعیت تعقیب کړئ، پرته له دې چې  
ورته ووایئ چې نوموړې  د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي  

 قرباني ده.  
ئ. کله چې مؤکل/مراجع ځي، کوټه او ټول مرکز په بشپړه توګه پاک کړ ✓

 کې سپارښتنو سره سمې، ټولې سطحې پاکې کړئ.   برخه  ۱پاکوالي په د 
 

 

که    ۶ کوویډ  کارکوونکيیو  په  برخه:  د  نښې   ۱۹-کې 
 څرګندې یا افشاء شي، نو څه باید وکړل شي

  
 
 

باید مرکز ته   ✓ له ننوتلو وړاندې د تبې او د  که ممکنه وي، کارکوونکي 
له مرکزونو څخه د وتلو او ور  معایناتو لپاره وارزول شي )  ۱۹-کوویډ

 (. ننوتلو برخه وګورئ 
کارکوونکو ته باید مشوره ورکړل شي چې که چېرته دوی د کار پر مهال   ✓

تبه، ټوخی یا د ساه لنډۍ نښې نښاني ولري، باید په سمالسي توګه خپل  
یو   نو  نه وي  سوپروایزر ته معلومات ورکړي، که یې ماسک اغوستی 
ماسک واغوندي، د کار ځای پرېږدي، په کور کې ځان تجرید کړي او  

 ه کړي.  درملنه ترالس 
 

 
 

کې له توصیې سره سم مرکز پاک او ضدعفوني کړئ.    د پاکوالي په برخه ✓
کولو   مسلکي ضدعفوني  د  مرکز  ټول  د  چې  کېږي  سپارښتنه  کلکه  په 
کړنالرو لپاره د عامې روغتیا له ځایي دولتي چارواکو سره اړیکه ونیول  

 شي.  
دامه موندلی  کله چې مرکز په بشپړه توګه ضدعفوني شو، عادي فعالیتونه ا ✓

 شي.  
په   ✓ باید  لري  اړیکې  نږدې  پېښو سره  له مشکوکو  کارکوونکي چې  هغه 

 ورځنۍ توګه نښې او نښانې وڅاري.  
  

 
 

 برخه: له لرې څخه د خوندي خدمتونو وړاندې کول  ۷
 
 

 

له لرې د خدمتونو وړاندې کول په هغه هیواد کې په ځانګړې توګه ننګوونکې  
چاره ده چې ښځې په کې موبایلونو ته السرسی نه لري او انټرنیټ په کې  
محدود وي. دا چاره په ځانګړې توګه د ګرځبندیز پر مهال صدق کوي، چې  

دود یا  مراجعین په کې له خپلو ناوړه ګټه اخیستونکو سره بندي وي او مح
هیڅ فرصت ورته نه وي چې له خپلو ځوروونکو څخه لرې یو محرم ځای  
پیدا کړي چې مرسته ترالسه کړي یا یې غوښتنه وکړي. دا چاره اساسي  

 خدمتونو ته د ښځو او نجونو السرسی نور هم محدودوي.  
د موبایل، انټرنیټ، برېښنالیک خدمتونو کارولو باندې ډېره  د دې ترڅنګ،  

اړوند یو شمېر اندېښنې راپورته کوي. کله    خوندیتوب او محرمیت د  تکیه هم  
چې له لرې څخه خدمتونه وړاندې کېږي او د تاوتریخوالي یو قرباني شوي  
شخص سره د ټیلیفون له الرې اړیکه نیول کېږي یا ورسره مرسته کېږي،  

هم د کارکوونکي او هم د مؤکل خوندیتوب باوري کړل  نو ډېره مهمه ده چې  
د محرمیت او خوندیتوب د باوري کولو لپاره د جدي تدابیرو نه رعایت  شي.  

  کول مؤکل په خطر کې اچولی شي.  

 
 

 

ټولو کارکوونکو ته باید داسې وسایل وړاندې کړل شي چې په خوندي   ✓
موبایل، د موبایل کریډیټ کارت، السي  توګه له کور څخه کار وکړي:  

سیټونه، لپټاپونه. د قضیو کارکوونکو ته یو اضافي سیم کارت او/یا موبایل  
موخه   په  کولو  وړاندې  مرستې  د  یې  یواځې  ونیسئ چې  کې  پام  په  هم 

  وکاروي.
له کارکوونکو سره د قضیو د مدیریت یو چټک او روښانه نوی پروتوکول   ✓

که تاسو له لرې څخه مرستو ته ورځئ، نو څنګه به کارونه  چمتو کړئ.  
 پر مخ ځي؟ 

له لرې څخه خدمتونو په اړه او د مرستې لپاره د نوې ټکنالوژۍ د کارولو   ✓
ورکړئ.   روزنه  چټکه  لوړولو  مهارت  د  ته  کارکوونکو  اړه  دې  په  د 

روزنې پر مهال د کارکوونکو او مؤکلینو خوندیتوب په پام کې نیول او د  
او روزنې   پالن  مناسب  د  بنسټ  پر  اړتیاوو  د ځانګړو  کارکوونکي  هر 

 کول ډېر مهم دي. چمتو 
     له لرې څخه څارنې لپاره طریقې په پام کې ونیسئ.  ✓
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o   په دې کې ښایي د آنالین پلیټ فارمونو او/یا ټیلیفونونو له

الرې له لرې څخه انفرادي څارنه او د همزولو یا ډله  
ییزه څارنه شامله وي. په یاد ولرئ چې څارنه او مرسته  

 یو شی نه دي. 
o   د کارکوونکو عمومي هوساینه، روغتیا او د فشار

   مدیریت تر ټولو مهم لومړیتوب دی.  
د کارکوونکو او مؤکلینو لپاره د زنګ وهلو او ترالسه کولو خوندیتوب   ✓

ریدل شي او  داسې خطر شته چې د دوی محاورې واوپه پام کې ونیسئ. 
 محرمیت یې افشاء شي. 

کارکوونکي ښایي وکولی شي چې په ټیلیفون    د موبایلونو د قضیو مدیریت. ✓
 باندې مرسته وړاندې کړي. په دې حالت کې الندې شیان په پام کې ونیسئ:  

  

o  :د قضیو کارکوونکو ته یو اضافي سیم کارت او/یا موبایل هم  وسیله
مرستې وړاندې کولو په موخه    په پام کې ونیسئ چې یواځې یې د 

 وکاروي.

o :که چېرته د موبایلونو چارجول یوه ستونزه وي،    د برېښنا سرچینې
 اضافه بیټري یا لمریز چارجرونه ورکړئ.

o :د خدمتونو وړاندې کوونکي باید په    د ډیټا راغونډول او ذخیره کول
ډډه   ساتلو  له  فورمو  کاغذي  د  کې  ځایونو  ناخوندي  په  یا  کورونو 

الندې  . د حساسو سندونو د خوندي ساتلو او ذخیره کولو په اړه  وکړي
    وګورئ.  برخه 

په موبایلونو، لپټاپونو او کاغذونو کې د حساسو سندونو او معلوماتو د   ✓
کله چې کارکوونکي له کور څخه  دوامدارې خوندي ذخیرې باوري کول. 

کار کوي، یا په هغه وخت کې چې دفتر بند وي، د سندونو د ذخیره کولو  
لپاره خوندي الرې چارې وګورئ چې څوک په خطر کې وا نه چوئ.  

اوسئ د    باوري  کوئ، چې  پلي  او  تعقیب  پروټوکولونه  ډیټا  د  تاسو  چې 
فا برېښنایي  او  دي. کاغذي  کې  په  احکام  خوندیتوب  د  مهم    یلونو  هغه 

  موضوعات او تدابیر چې باید وڅېړل شي په الندې ډول دي:  
 

o   په دفتر کې، سندونه باید کولپ او په خوندي توګه ذخیره کړل شي چې
ډاډ ورکړل شي چې له اجازې پرته ورته هیڅوک السرسی نه شي  

 لرلی.  
o   باوري اوسئ چې د مؤکلینو ټوله ډیټا په پاسورډ سره خوندي ده او هیڅ

 ډول شخصي هویت په کې شامل نه دی. 
o د مرکو کولو پر مهال   که چېرته د قضیو کارکوونکي له لرې څخه

کومې فورمې ډکوي، نو اړینه ده چې د هر ډول سند د خوندي ذخیره  
کولو ډاډ ورکړل شي که د قرباني شوي شخص یا کارکوونکي  

 پېژندونکي معلومات په کې وي او که نه.  
o   له لرې څخه د قضیو مدیریت پر مهال چمتو شوو سندونو سره باید

ضیو د مدیریت سندونو سره چې  داسې احتیاط وشي لکه د مخامخ ق 
 کېږي. 

o   په دې ډول حالت کې، معلومات په یو خوندي ځای کې چې کولپ
 شوی روک ولري، وساتئ. 

o   که چېرته د قضیو د مدیریت برېښنایي سیستم موجود وي، نو مهرباني
       وکړئ د ډیټا خوندیتوب هوکړه شوي تدابیر رعایت کړئ. 
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خدمتونو وړاندې کولو لپاره  په ټیلیفون باندې د 
 ګام پر ګام الرښود 

 
دقیقو پورې وخت ونیسي،    ۴۵تر    ۲۰له لرې د خدمتونو ناستې ښایي له   ✓

 چې د مؤکل په خوندیتوب او اړتیاوو پورې تړاو لري.  
لومړی ګام: تائید کړئ چې د خوندیتوب، محرمیت او امنیت شرایط پوره   ✓

وړاندې کولو لپاره د مؤکل    شوي دي، په داسې حال کې چې د خدمتونو د
 رضایت هم ترالسه شوی دی.  

 
 

o   ،کله چې مؤکل ته زنګ وهئ او بل څوک موبایل پورته کړي
باوري اوسئ چې داسې څرګنده نه کړئ چې زنګ د ښځو او  

 نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي خدمتونو په اړه دی. 

o   مخکې له دې چې پر مخ والړ شئ وګورئ چې آیا ستاسو زنګ
 خپله مؤکل ځواب درکړی که نه. ته 

o   د خبرو توګه  په خوندي  آیا  پوښتنه وکړئ چې  له مؤکل سره 
د راحت   نوموړې  آیا  دا چې  او  نه  که  ده  اوزګاره  لپاره  کولو 

 احساس کوي. 

o   وګورئ چې ایا نوموړې په داسې ځای کې ده چې د خبرو اترو
 محرمیت او خوندیتوب باوري کړي. 

o باند کوډ  یا  ټکي  یو خوندي  یې  پر  تاسو  ې هوکړه وکړئ چې 
کارولی شئ یا د یوې مشخصې موضوع د بدلولو لپاره پرېکړه  
وکړئ که چېرته دوی خوندي نه وي یا یې څوک خبرو ته غوږ  

کوویډ د  کول،  خبرې  اړه  په  هوا  د  )لکه  اړه    ۱۹-نیسي  په 
الرښوونې یا نور داسې فعالیتونه چې دوی په کې برخه اخلي،  

 او داسې نور(. 

o ګ هغې دویم  د  اړه  په  تدابیرو  وقایوي  د  روغتیا،  د مؤکل  ام: 
آیا نوموړې د کوویډ  کومې نښې نښانې    ۱۹-پوهه او دا چې 

په اړه معلومات    ۱۹-نوموړې ته د کوویډلري که نه، وارزوئ.  
کړئ او دا چې باید څه وکړل شي که چېرته په نوموړې کې  ور

( شي  راڅرګندې  نښې  لپاره  کومې  الرښوونو  ته   ۵د    برخې 
 (.  رجوع وکړئ 

o   چې ستاسو ترمنځ هر ډول    ور یاده کړئ قرباني شوي شخص ته
 ترسره شوي متني پیغامونه او زنګونه له منځه یوسي. 

o   ،که چېرته مؤکل راحت نه وي او/یا  په یاد ولرئ:  همدا ډول
اورئ، مهرباني وکړئ   په دوران کې کوم غږ  د مرکې  تاسو 

به ورسره هغه    ادامه مه ورکوئ او دوی ته ووایئ چې تاسو
وخت د یو مس کال، پیغام، یا بلې وسیلې له الرې اړیکه ونیسئ  
چې کله دوی راحت وي. په دې ډول شرایطو کې، هیڅ کله د  

د مؤکل خوندیتوب تر ټولو ډېر  معلوماتو لپاره ټینګار مه کوئ. 
مهم دی. ستاسو نقش دا دی چې نوموړې د دې جوګه کړئ  

کړ انتخاب  یا  وکړي،  پرېکړه  خدمتونه  چې  کوم  دوی  چې  ي 
       ترالسه کول غواړي یا کوم نه غواړي. 

کله چې د ژغورل شوي شخص خوندیتوب یقیني شي، د خدمتونو  درېم ګام:   ✓
پیلیدلی شي. مهمه ده چې په ټولو پړاوونو کې د مؤکل د   وړاندې کول 

 محرمیت ډاډ ورکړل شي.  



 

 

 
o  که چېرته مؤکل په ټیلیفون کې ژاړي: دوی ته وخت ورکړئ او پر

و پر اعتبارولو باندې تمرکز وکړئ.  او د احساسات  " آراموونکو جملو " 
د غیرشفاهي اړیکو تخنیکونه پر آراموونکو جملو باندې بدلې کړئ  

پوهېږم چې له داسې حالت تېریدل اسانه  " ،  " ډېره سخته خبره ده " لکه 
مننه، چې له موږ څخه دې مرسته  " ،  " دا خو ستا ګناه نه ده "،  "نه دي

، که څه هم  هم ښه وي . په هر حال، ځینې وختونه چوپتیا  " وغوښتنه 
په موبایل باندې وي، کله چې ژغورل شوی شخص ژاړي، د ژړا  
لپاره لږ وخت ورکړئ. ډېره مهمه خبره ده چې په همدردۍ سره غوږ  
نیولو باندې پوه شئ او عملي یې کړئ چې ژغورل شوي کسان غښتلي  
کوي، د دوی باور جوړوي، او دوی ته فرصت ورکوي چې هغه پټ  

تجربې څرګندې کړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې    درد، تروما یا
 تاوتریخوالي د کړنو یا ګواښونو په پایله کې ورته رسیدلي دي. 

  
o   د مؤکل د مالتړ په اړه فکر وکړئ چې داسې الرې چارې او

الرې   له  جوړولو  پالن  خوندیتوب  د  چې  کړي  چمتو  پالنونه 
  ۳ه اړه  د خوندیتوب پالن جوړولو پتاوتریخوالی راکم کړي )

  وګورئ(.  برخه 
وړاندې،   ✓ ته رسولو  پای  له  زنګ  او  د  احساسات، عواطف  قربانیانو  د 

فکرونه وارزوئ چې ناسته/مکالمه په خوندي او امن طریقې سره پای ته  
 ورسوئ.

 له مؤکل سره د دوامدارو تعقیبي اړیکو ډاډ ورکړئ.   ✓
 

 

 پاملرنه-کارکوونکو لپاره ځانيبرخه: د  ۸
 
 
 

د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي ځوابولو لپاره د خدمتونو وړاندې   ✓
کوونکي په توګه، په یاد ولرئ چې د بحران په وخت کې د خپګان احساس  
کول، تر فشار الندې راتلل، ګډوډیدل یا غوسه کیدل طبیعي حالتونه دي  

خپریدلو پر مهال د ژغورل شوو اشخاصو    ۱۹-ځکه چې تاسو به د کوویډ
 اړتیاوې پوره کوئ.  

دا وختونه له فشار ډک وي، او ځینې بدلونونه او ګډوډۍ د کارکوونکو، د   ✓
دوی د کورنیو، مؤکلینو او ټولنو فشار نور هم زیاتوي. کارکوونکي ښایي  
د آرام لپاره وخت ته اړتیا ولري، چې وګورئ راتلونکې ورځې او اونۍ  

امې ورکولو ترڅنګ فشار  به څنګه وي چې دندې او د کور کارونو ته د اد 
هم مدیریت کړي. له ټولو سره مرسته وکړئ چې ژوره ساه واخلي او ډاډ  

 ورکړئ چې دا ښه خبره ده. 
تاسو ځینې ساده تخنیکونه راخپلولی شئ چې د یو عادي ورځني کار چمتو   ✓

فشار   خپل  الرې  له  کولو  تمرکز  د  باندې  اړتیاوو  بنسټیزو  پر  او  کولو 
راحت وکړئ، په دوامداره توګه تغذیوي خواړه  مدیریت کړئ: کافي است

وخورئ، په دوامداره توګه تمرین وکړئ، ژوره ساه اخیستل تمرین کړئ،  
او له کورنۍ او خپلو خواخوږو سره په اړیکه کې اوسئ. له هغو خلکو  
 سره خبرې کول چې تاسو پرې باور لرئ له تاسو سره مرسته کولی شي.  

نښې نښانې ولري یا یې    ۱۹-ی د کوویډکه چېرته ستاسو د کورنۍ یو غړ ✓
ټول   پورته الرښود نوټ کې تشریح شوي  په  مثبت ختلي وي،  معاینات 
تدابیر عملي کړئ. که تاسو د خپلې کورنۍ غړو د لیدلو لپاره رخصت ته  
اړتیا لرئ، له خپل سوپروایزر سره خبرې وکړئ او د یو ځایناستي په اړه  

 پالن جوړ کړئ.
ستاسو د کورنۍ کوم غړی له مشاور سره خبرو کولو  که چېرته تاسو یا   ✓

ته اړتیا لري، د مرکز له مشاور یا د رجوع لپاره ستاسو په خپل لست کې  
 یو بل مشاور سره اړیکه ونیسئ. 

داسې سیستمونه پر الره واچوئ چې ډاډ ورکړئ چې کارکوونکي هغه   ✓
په    مالتړ ترالسه کوي چې دوی ورته اړتیا لري او د وایروس خپریدلو

موارد   الندې  کې  دې  په  ورکړئ:  لومړیتوب  ته  چارې  دې  کې  وخت 
 شاملیدلی شي:   

     

 
  

o   ،د فضا ایجادول چې له کارکوونکو څخه د دوی د اندېښنو
اړه وپوښتل   په  لپاره نظرونو  د مخکې تګ  او  اړتیاوو 
شي. دوی ته وخت ورکړئ چې په ازادانه توګه د کار،  

اړه خبرې وکړي. دا    یا په عمومي توګه د وضعیت په 
که   وکړئ،  کې  پړاو  هر  په  خپریدلو  وایروس  د  چاره 

 مخامخ وي او که له لرې څخه ادامه ورکول وي. 
o   له کارکوونکو سره بحث کول چې تاسو نور څخه کولی

شئ چې له دوي څخه شخصي او همدا ډول په مسلکي  
توګه مالتړ وکړئ، د بېلګې په توګه د ماشومانو پاملرنې  

په    اړتیاوې.  سم  سره  کیدلو  راپورته  له  وضعیت  د 
 دوامداره توګه ورسره وګورئ.  

o   په شیفټونو کې د کارکوونکو د کار په اړه فکر وکړئ
ځواب   ته  بدلونونو  کې  مسؤلیتونو  په  پاملرنې  د  چې 

 ووایئ. 
o   او محرمیت  د  چې  کړئ  برابره  فضا  ته  کارکوونکي 

اړه  خوندیتوب په ساتلو سره، د خپلو ستونزمنو قضیو په 
 مالتړ او پوهه ترالسه کړي. 

o  د خطر راکمولو لپاره د وقایوي تدابیرو ارزښت تکرار
 کړئ. 

o   د فشار مدیریت او عاطفي هوساینې ساتلو لپاره سرچینې
 شریکې کړئ. 

o   په د مرستندویه خدمتونو  کارکوونکي  ډاډ ورکړئ چې 
د   ته  دوی  چې  لري  شمېرې  موبایل  او  معلومات  اړه 

 اورت هم په کې شامل دی. السرسي وړ دي، چې مش
o   د عاطفي مالتړ د یوې بڼې په توګه د موبایل یا واټساپ

له الرې په دوامداره توګه پوښتنه وکړئ او په روښانه  
د   کړئ.  ځواب  یې  اندېښنې  او  وکړئ  خبرې  توګه 
لپاره چټ ګروپونه یا نورې اړوندې الرې  کارکوونکو 

د  چارې رامنځ ته کړئ چې یو بل سره وصل شي او یو 
        بل مالتړ وکړي.  
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 چیک لسټ 
 

 

  پالن جوړول او همغږي 
د پالن جوړونې یوه ګڼ څانګیزه کمېټه یا ټیم د دې لپاره ایجاد شوی  

د چمتووالي پالن جوړونې ته    ۱۹-کوویډدی چې په ځانګړې توګه د  
کوویډ د  ووایي، چې  مسؤل    ۱۹-ځواب  ټاکل شوی  ځانګړی  لپاره 

 شخص یې د عامې روغتیا د معلوماتو څارلو دنده په غاړه لري. 
د عامې روغتیا له ځایي چارواکو سره همغږي وکړئ چې تر ټولو 
چې   واچوئ  الره  پر  پالن  داسې  او  کړئ،  ترالسه  معلومات  تازه 

 ؤکلین راجع او مرسته یې وکړئ. په دې کې الندې شیان شامل دي:   م
  

o  په ځایي او والیتي ډیپارټمنټونو کې د مهمو اړیکشمېرو
 یو لست 

o   د روغتیایي مرکزونو او د پاملرنې د بدیلو ساحو یو لست
 چې مناسبه پاملرنه ترالسه کړي. 

)په ټیلیفون    د راجع کولو الرې او په سیمه ییزه کچه یا له لرې څخه 
چې ډاډ ورکړئ د    د السرسي وړ خدمتونو لست تازه کړئ  باندې(

خدمتونو ټول مرکزونه اوس هم پرانیستي دي او کولی شي چې د  
 په دوران کې خدمتونه وړاندې کړي. ۱۹-کوویډ

 
له لرې څخه د کار کولو طریقو، د کارکوونکو د غیرحاضرۍ، د  

لپ بندیدلو  احتمالي  او  پالنونه جوړ  ګرځبندیز وضعیت  احتمالي  اره 
( فرعي  ۱کړئ  اړه  په  جوړونې  پالن  احتمالي  د  برخه  -برخه، 

 وګورئ(.  
  

 

  وقایوي او د کنترول تدابیر 
سره سم، وقایوي تدابیر پر الره واچوئ، چې د    برخې  ۲او    ۱له  

الس وینځلو د ځایونو تنظیمول او/یا له ننوتلو سره سم د السونو د  

سنیټایزر موجودیت، د ډېرو لمس کیدونکو سطحو، تشنابونو، او د  

په   لږه  تر  )لږ  پاکول  په کثرت سره  کارکوونکو د شریکو وسایلو 

څو ځلې(؛ د السونو بیا  ورځ کې یو ځل، که امکان وي په ورځ کې  

لپاره   ننوتلو  د  ته  مرکزونو  مراعتول؛  فاصلو  د  وینځل؛  بیا 

پروتوکولونه او د نویو مؤکلینو/مراجعینو ترالسه کول په کې شامل  

 دي.  

 
 

 

 :ماخذونه

 
  
کاغذي   او  سابون  ماسکونو،  مخ  د  سنیټایزر،  لرونکي  الکول 

چې   ته  دانیو  خځله  کیدونکو  لمس  نه  او  ځل  دستمالونو  یو 
مصرفیدونکي طبقې ولري، په هره کوټه کې السرسی برابر کړئ،  
په ځانګړې توګه د مرکز په دخولي نقطه کې. د کثافاتو د خوندي له  

 منځه وړلو ډاد ورکړئ.
په   تعقیبېږي،  پروتوکولونه  ننوتلو  د  ته  مرکز  چې  ورکړئ  ډاډ 
  ځانګړې توګه باوري کړئ چې هره ښځه او نجلۍ مرکز ته له ننوتلو 

 وړاندې یا له ننوتلو سره سم خپل السونه ووینځي. 
برخه    ۱په  ټول کارکوونکي او مراجعین باید ماسکونه واغوندي )

وګورئ چې د مخ ماسکونه په مناسبه توګه  کې د مخ ماسکونو برخه  
 وکاروئ او له منځه یې یوسئ(.  

ټولو کارکوونکو، او په ځانګړې توګه د پاک کارۍ کارکوونکو او 
و ته په دوامداره توګه )د نندارې په ګډون( د وقایوي تدابیرو محافظین

کېږي.  ورکول  روزنې  تکراروونکي  او  معلومات  تازه  اړه    په 
 کارکوونکو ته یادونه کېږي چې که ناروغ وي، نو کار ته را نه شي.  

لپاره د    ۱۹-او د کوویډ  ۱۹-ټولو مؤکلینو او کارکوونکو ته د کوویډ
د تدابیرو په اړه معلومات ورکړئ، چې  اساسي وقایې او کنترول  

   الندې معلومات هم په کې شامل وي: 
     

o نښې او نښانې  ۱۹-د کوویډ 
o   څنګه خوندي پاتې شو )د السونو مناسب پاکوالی او د مخ

ماسکونو مناسب کارول(. په روزنو کې باید نندارې هم  
 شاملې وي. 

o   .د ناروغۍ پر مهال په کور کې پاتې کیدل  
)نښو نښانو او وقایوي تدابیرو( په اړه معلوماتي مواد    ۱۹-د کوویډ

)لکه بروشورونه، پوسټرونه( او اړوندې پالیسۍ د السرسي وړ دي.  
کچې سره مناسب دي، چې د ماشومانو    –دا مواد د ژبو او لوست  

  لپاره مواد هم په کې شامل دي.  

 .  وبا  ۱۹-د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د قضیو مدیریت او د کوویډ( ۲۰۲۰د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ای او آر ) ➢

 عراق  ۲۰۲۰بنسټ تاوتریخوالی د قضیو مدیریت الرښود نوټ مارچ جنسیت پر   خپریدلو پر مهال د  ۱۹-کوویډ د . (۲۰۲۰تریخوالی ای او آر )د جنسیت پر بنسټ تاو ➢

 دي کول. غبرګون کې په لومړۍ کرښه کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب او هوساینې خون ۱۹-. د کوویډ(۲۰۲۰د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ای او آر ) ➢

 لپاره تخنیکي الرښود نوټ.   ۱۹-(. د ښځو او نجونو لپاره خوندي ځایونه: د کوویډ۲۰۲۰ناروژین چرچ ایډ، انټرنېشنل میډیکل کارپس، آی آر سي ) ➢

 او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول.   ۱۹-(. کوویډ۲۰۲۰په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره ) ➢

کال د مارچ   ۲۰۲۰د  – ۱۹ –کوویډ   –د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی  – (. د سرپناه کارکوونکو لپاره د الرښوونو جدول ۲۰۲۰په فیجي کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره ) ➢

 مې نېټې مسوده  ۳۱میاشت د 

 (. د موبایل له الرې او له لرې څخه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د خدمتونو وړاندې کولو لپاره الرښود. ۲۰۲۰آی آر سي ) ➢

 الي د خدمتونو وړاندې کول. پر مهال د جنسیت پر بنسټ تاوتریخو ۱۹-(. نه یواځې هاټالین او موبایل ټییلیفونونه: د کوویډ۲۰۲۰یونیسیف ) ➢

 نېټه ورته السرسی شوی دی.   ۱۶کال د اپریل په  ۲۰۲۰. د ( په اړه پوښتنې او ځوابونه۱۹-د کروناوایروس )کوویډ د روغتیا نړیواله اداره،  ➢

 .  (۱۹-روناوایروس )کوویډ(. ک۲۰۲۰رکزونه )د ناروغیو د کنترول او وقایې م ➢
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 په اړه معلومات  ۱۹-د کوویډ –ضمیمه 
 

  

 وایروس څه شی دی؟    کرونا
 
کرونا وایروس د وایروسونو یوه ستره کورنۍ ده چې په حیواناتو او انسانانو 

ډېر وایروسونه   د کرونا  انسانانو کې،  په  ناروغۍ سبب ګرځیدلی شي.  د  کې 

ه کوي چې له عادي زکام نیولې تر سختو ناروغیو تنفسي ککړتیاوې رامنځ ت

پورې په کې وي لکه د منځني ختیځ تنفسي سنډروم او شدید حاد تنفسي سنډروم. 

د کرونا وایروس تر ټولو تازه کشف شوی ډول چې د کرونا ناروغي رامنځ ته 

 په توګه پېژندل کېږي.  ۱۹-کوي د کوویډ
 

 څه شی دی؟   ۱۹- کوویډ
 

یوه ساري ناروغي ده چې د یو نوي کشف شوي کرونا وایروس له    ۱۹-کوویډ
د خپریدلو په اړه لومړنی خبر د چین په     ۱۹-امله رامنځ ته کېږي. د کوویډ

نېټه ورکړل شو، او له   ۳۱سمبر میاشت په  کال د ډ  ۲۰۱۹ووهان ایالت کې د  
 هیوادونو ته خپور شوی دی.   ۱۷۰هغه وخت راهیسې په ټوله نړۍ کې 

 

 پایلې   ۱۹-د کوویډ
 

٪( له دې ناروغۍ څخه کومې ځانګړې درملنې ته له اړتیا  ۸۰ډېر خلک ) ✓
 پرته رغېږي.  

نیسي جدي ناروغه کېږي او    ۱۹-تن چې کوویډ  ۱کسانو څخه    ۵له هرو   ✓
  اه اخیستلو له ستونزې سره مخ کېږي. د س

 

 پر وړاندې زیانمننه   ۱۹-د کوویډ
 

پر   ۱۹-د ټولو عمرونو او روغتیایي حالتونو لرونکي اشخاص د کوویډ ✓
 وړاندې زیان منونکي دي.  

زاړه خلک او هغه اشخاص چې سختې روغتیایي ستونزې ولري لکه د   ✓
  وینې لوړ فشار، د زړه ستونزې یا شکر، ښایي ډېر جدي ناروغ شي.  

 

  ي؟  نښې نښانې کومې د  ۱۹-کوویډ د
  تر ټولو عامې نښې نښانې دا دي:   ۱۹-د کوویډ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کې   ✓ ناروغانو  ځینو  په  ښایي  او  دي  عامې  لږ  چې  نښانې  نښې  نورې 
درد، د پوزې بندیدل، سر درد، د بندونو درد، د ستوني    راڅرګندې شي

باندې   پر مخ  یا  له السه ورکول،  شامې حس  یا  ذایقې  د  اسهال،  درد، 
دا  دي.  راپیدا کیدل یا د السونو او پښو د ګوتو رنګ بدلیدل    کوچنۍ دانې

 نښې نښانې په معموله توګه خفیفې وي او په تدریج سره پیلېږي. 

له داسې چا نه انتقال شي چې لږ ټوخی لري او    ۱۹-ممکنه ده چې کوویډ ✓
 هیڅ ناروغي نه حس کوي. 

ځینې خلک ککړېږي خو نښې نښانې په کې نه ښکاره کېږي او ناروغي   ✓
   نه احساسوي.  

  او ساه بندي لري باید معالجوي پاملرنه ترالسه کړي.  هغه خلک چې تبه، ټوخی  

 

 څنګه خپرېږي؟   ۱۹- کوویډ
 

وایروس   ✓ نوموړی  چې  کېږي  ناروغه  څخه  کسانو  هغو  نورو  له  خلک 
ته د   ولري. دا ناروغي په لومړنۍ توګه له یو شخص څخه بل شخص 
کې   وخت  هغه  په  چې  انتقالېږي  وسیله  په  څاڅکو   د  پوزې  او  خولې 

لرونکی شخص وټوخېږي، و پرنجېږي یا    ۱۹-خارجېږي چې کله کوویډ
انه وي، تر لرې فاصلې پورې نه ځي  خبرې وکړي. دا څاڅکي نسبتاً در

 او ژر پر ځمکه لوېږي.  

نیسي چې کله دوی دا څاڅکي له هغه    ۱۹-خلک په هغه وخت کې کوویډ ✓
 تنفس کړي چې په نوموړي وایروس ککړ وي.  شخص څخه 

o   متره فاصله    ۱،۵همدا المل دی چې له نورو څخه لږ تر لږه
    ساتل ضروري دي. 

دا څاڅکي د شخص په شاوخوا کې شیانو او سطحو باندې پرېوځي لکه   ✓
کټارې.   او  الستي  دروازو  د  دې  مېزونه،  په  کې  وخت  هغه  په  خلک 

ناروغۍ ککړیدلی شي چې دا شیان یا سطحې لمس کړي، بیا خپلې سترګې،  
  پوزه یا خوله لمس کړي.  

o له همدې امله مهمه ده چې خپل السونه په دوامداره توګه په  
سابون او اوبو سره ووینځئ یا یې په الکول لرونکي  

  سنیټایزر سره وموښئ.  
لرونکي ډېر خلک یواځې خفیفې نښې نښانې تجربه کوي. دا    ۱۹-د کوویډ ✓

خبره په ځانګړې توګه د ناروغۍ په لومړیو پړاوونو کې صدق کوي. دا  
انتقال شي چې لږ ټوخی    ۱۹-هم ممکنه ده چې له یو داسې چا څخه کوویډ

نه احساسوي. ځینې راپورونه ښیي چې له هغو   ولري او هیڅ ناروغي 
 م وایروس انتقالېږي چې هیڅ نښې نښانې نه لري.  خلکو څخه ه

 

 

 مه نېټه ورته السرسی شوی دی.    ۱۶کال د اپرېل په  ۲۰۲۰. د ( په اړه پوښتنې او ځوابونه ۱۹-د کورونا وایروس )کوویډد روغتیا نړیواله اداره،  6
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زه څه کولی شم چې خپل ځان له ناروغۍ وساتم او د  
 خپرولو مخنیوی یې وکړم؟ 

 
له ککړیدلو څخه    ۱۹-تاسو کولی شئ د ځینو ساده تدابیرو په نیولو سره په کوویډ

 و مخنیوی وکړئ: ځان وساتئ یا یې د خپریدل
 

په بشپړه او منظمه توګه خپل السونه په سابون او اوبو سره ووینځئ یا   ✓
  یې په الکول لرونکې مایع وموښئ.  

o   په سابون او اوبو سره د السونو وینځل یا د الکول لرونکې مایع  ولې؟
پر الس موښل هغه وایروسونه وژني چې ښایي ستاسو پر السونو  

اوبه به وایروس ستاسو پر السونو یا لوښو باندې  پراته وي. سابون او  
  د غوړو د حلولو په څېر حل کړي. 

متره فاصله وساتئ، په ځانګړې    ۱،۵د خپل ځان او نورو ترمنځ لږ تر لږه   ✓
 توګه له هغو خلکو سره چې ټوخېږي یا پرنجېږي.  

o   څخه  ولې؟ له شخص  توګه  عمده  په  وایروس  دا  چې  ځکه 
شخص ته انتقالېږي، د هغو خلکو ترمنځخ چې له بل شخص  

متره فاصله کې(، د    ۱،۵سره په نږدې اړیکه کې وي )په  
غو تنفسي څاڅکو له الرې چې په هغه وخت کې تولیدېږي  ه

خبرې   یا  وپرنجېږي  وټوخېږي،  شخص  ککړ  یو  کله  چې 
 وکړي.

o   دا څاڅکي د هغو خلکو په خولو یا پوزو کې پرېوتلی شي چې
نږدې وي یا په ممکنه توګه د دوی سږو ته تنفس کړل شي.  
له همدې امله مهمه ده چې له هر چا څخه فاصله ونیول شي  

ښایي له   ۱۹-که چې اوسنیو څېړنو دا ښودلې ده چې کوویډځ
هغو خلکو څخه هم انتقال کړل شي چې نښې نښانې په کې نه  

     وي.  

  د سترګو، پوزې او خولې له لمس کولو ډډه وکړئ.   ✓
o   السونه ډېرې سطحې لمس کوي او وایروسونه نیولی شي. کله  ولې؟

چې یو ځل ککړ شي، السونه وایروس ستاسو سترګو، پوزې یا خولې  
ته انتقالولی شي. له هغه ځایه، وایروس ستاسو بدن ته ننوتلی او تاسو  

 ناروغه کولی شي.  
 

پاکوالی   ✓ تنفسي  ښه  خلک،  شاوخوا  ستاسو  او  تاسو،  چې  اوسئ  باوري 
یا  مراعتو ټوخیدلو  د  پوزه  او  خوله  خپله  تاسو  چې  معنی  دې  په  دا  ي. 

پرنجیدلو پر مهال په څنګل یا کاغذي دستمال سره پټوئ. بیا کارول شوی  
  کاغذ سمدالسه په خځله دانۍ کې اچوئ او خپل السونه وینځئ. 

o   څاڅکي وایروس خپروي. د ښه تنفسي پاکوالي په تعقیبولو سره،  ولې؟
په خپله شاوخو او کوویډتاسو  یخ  د زکام،  په څېر    ۱۹-ا کې خلک 

 وایروسونو څخه خوندي کوئ.  
 

که ښه احساس نه کوئ نو په کور کې یا تجرید پاتې شئ. که تاسو تبه،   ✓
ټوخی او په ساه اخیستلو کې ستونزه لرئ، روغتیایي پاملرنه ترالسه کړئ  
او له مخکې زنګ ووهئ. د خپلو ځایي روغتیایي چارواکو الرښوونې  

  تعقیب کړئ.  
o   ملي او ځایي چارواکي به ستاسو په سیمه کې د وضعیت په اړه  ولې؟

تر ټولو تازه معلومات ولري. له مخکې زنګ وهل به ستاسو روغتیا  
پاملرونکي د دې جوګه کړي چې په چټکه توګه تاسو ته د صحیح  
روغتیایي مرکز په اړه الرښوونې وکړي. دا چاره به تاسو خوندي  

ړتیاوو له خپرولو څخه مخنیوي کې  کړي او د وایروسونو او نورو کک
  به مرسته وکړي.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خپل   –  ۲۰۱۹د کروناوایروس ناروغي (. ۲۰۲۰د ناروغۍ د کنترول او مخنیوي مرکزونه ) 7

 رته السرسی شوی دی.  و  ۲۱کال د اپریل په  ۲۰۲۰د  ځان وساتئ.
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