
تاسې څه کولی شئ که چیرې د کوویډ–19 څخه د شدید ناروغۍ 
خورا ډیر خطر سره مخ اوسئ

د هغه معلوماتو له مخې چې 
موږ ورباندې اوس پوهیږو، 

د کوویډ–19 څخه د شدید 
ناروغۍ ډیر خطر سره دا 

الندې خلک مخ دي:

د پاخه او ډیر عمر خلک	 
د الندې ناروغیو لرونکي د هر عمر خلک:

سرطان	 
د پوښتورګو مزمن ناروغي	 
�د سږو مزمن ناروغۍ، پشمول د COPD )د سږو بندښت مزمن 	 

ناروغي(، آستما یا ساه بندی )معتدل نه تر شدید(، د سږو 
انټرسټیټیل ناروغي، فیبروز سیستیک، او د سږو د وینې فشار

دیمینشیا یا نورې عصبي ناروغۍ 	 
شکر )نوع 1 یا نوع 2( 	 
ډاون سنډروم	 
�د زړه جدي ناروغۍ )لکه د زړه دریدل، د کرونر شریان 	 

ناروغي، یا کارډیومیوپتیز، یا د وینې فشار(

د HIV عفونیت	 
د بدن ضعیف معافیت )د معافیت ضعیف شوی سیسټم(	 
د ځیګر ناروغي 	 
ډیر وزن او چاقي	 
حمل 	 
د سیکل سلول ناروغي یا تلسمیا 	 
سګرټ څښل، اوسني یا مخکیني 	 
د بدن جامد غړي یا د وینې سټیم حجرې ټرانسپالنټ 	 
�حمله یا د سیریبرو واسکولر ناروغي، کوم چې مغز ته د 	 

وینې جریان باندې اغیزه کوي 
د موادو د کارولو اختالل 	 
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که ناروغ یې خپل ډاکټر ته تلیفون وکړئ.
د خپل ځان خوندي کولو لپاره نورو ګامونو په اړه معلوماتو 
لپاره، د CDC د څنګه خپل ځان خوندي کړئ ټولګه وګورئ. 

cdc.gov/coronavirus
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د خپل ځان او نورو خلکو خوندیتوب کې مرسته وکړئ:

د وتلو نه مخکې

خپل ډاکټر ته ورشئ او خپلې روغتیایی 
مخینې چمتو کړئ. 

CLINIC

د 12 اونیو لپاره درمل برابر کړئ. 

اونۍ12

د خپل ډاکټر سره د کوویډ–19 واکسین 
انتخابونو په اړه وغږیږئ. 

تاسې د سفر نه د 3 ورځو نه ډیر نه مخکې 
د کوویډ–19 ویروس ټیسټ ته اړتیا لرئ یا د 

کوویډ–19 نه د رغیدو* اسنادو ته.

*د رغیدو اسنادو کې په تیرو 3 میاشتو کې د ویروس مثبت ټیسټ پایله او د ډاکټر یا د عامې روغتیا 
چارواکي لخوا لیک شامل دي چې پکې لیکل شوي وي چې تاسې سفر کولی شئ.

د سفر پرمهال 

ماسک واغوندئ چې په بشپړ ډول پزه 
او خوله پوښي او د مخ اړخونو ته سم 

کلکیږي، حتی که تاسې واکسین شوي هم 
اوسئ. 

تل خپل السونه ومینځئ  یا د السونو الکول 
لرونکي سنیټایزر وکاروئ. 

د هغه خلکو سره نږدې اړیکې )2 متر/6 
فټ( نه ډډه وکړئ کوم چې تاسې سره نه 

اوسیږي.

متر 2

که د سفر پرمهال د ناروغۍ احساس کوئ 
نو IOM او د الوتکې کارمندان خبر کړئ. 

د راتګ نه وروسته

په خپله سیمه کې د ځانګړي شرایطو 
او سپارښتنو لپاره خپل د میشتیدنې 

ادارې د کیس کارکونکي سره اړیکه 
ونیسئ. 

د کوویډ–19 عالیم وګورئ. که د 
ناروغۍ احساس کوئ خپله 

تبه وګورئ. 

که تر اوسه واکسین شوي نه یې د 
کوویډ–19 واکسین کولو په اړه خپل 
ډاکټر یا د میشتیدنې ادارې د کیس 

کارکونکي نه پوښتنه وکړئ.

تر هغه وخت پورې په "سفر پرمهال" 
کې ورکړل شوي ګامونو ته دوام 

ورکړئ چې د کوویډ–19 پروړاندې 
مکمل واکسین شئ )ستاسې د وروستي 

دوز نه 2 اونۍ وروسته(. 

که تاسې ناروغه شئ او فکر کوئ چې شاید 
کوویډ–19 باندې اخته شوي یې:

په کور کې پاتې شئ. د 
امکان ترحد پورې د نورو 
خلکو سره  نږدې کیدو نه 

ډډه وکړئ.  

خپل د روغتیا پاملرنې وړاندې 
کوونکي او د بیامیشتیدنې 

ادارې د کیس کارکونکي سره 
اړیکه ونیسئ. که تاسې خپل 
د روغتیا پاملرنې وړاندې 
کونکي سره غږیدو لپاره 

ژباړونکي ته اړتیا لرئ، نو 
ستاسې د کیس کارکونکی 

تاسې سره مرسته کولی شي.

که تاسې عاجل خبرداري 
نښې )پشمول د ساه 

اخیستلو کې مشکل( لرئ 
نو سمدالسه 911 ته تلیفون 

وکړئ او د طبي پاملرنې په 
لټه کې شئ.

cdc.gov/coronavirus

متر 2

http://www.cdc.gov/coronavirus

