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 ورځنۍ دمخھ معاینھ  19-د زده کونکو لپاره د کوویډ
 
 

 

معاینھ یا کتنھ وکړي. کھ   ورځنۍښوونځي تھ د خپل ماشوم د لیږلو نھ مخکې، والدین باید د خپل ماشوم د عالمو 
پھ کور کې پاتې  وي، نو ستاسې ماشوم باید د ښوونځي څخھ  ھوچیرې د الندې پوښتنو څخھ کومې یوې تھ ځواب 

. تاسې باید د خپل ماشوم د ناروغۍ او عالمو راپور د ښوونځي د حاضرۍ دفتر تھ ورکړئ. ښوونځي تھ د  شي
 مونو لپاره د ولسوالۍ "پھ ښوونځي کې عالمې" سند وکاروئ.خپل ماشوم د بیرتھ لیږلو نھ مخکې د نورو ګا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پھ  وي، نو ستاسې ماشوم باید  ھود پورتھ مواردو سربیره، کھ چیرې د الندې پوښتنو څخھ کومې یوې تھ ځواب 
 مھرباني وکړئ دا معلومات د ښوونځي د حاضرۍ دفتر تھ راپور کړئ. کور پاتې شي.

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 ) 100.4آیا ستاسې ماشوم د تبې کمولو درملو پرتھ تبھ° F  (کھ تاسې ترمامیتر تھ اړتیا لرئ، مھرباني   یا لوړه) لري؟

 وکړئ د خپل ماشوم ښوونځي سره اړیکھ ونیسئ) 
 آیا ستاسې د ماشوم ستونی درد کوي؟ 
  آیا ستاسې ماشوم تازه نا کنټرول شوی ټوخی لري چې ساه اخیستلو کې ورتھ مشکل جوړوي (د مزمن

 والي کې بدلون)؟حساسیت/ساه بندي ټوخي لرونکي ماشومانو لپاره، د ټوخي څرنګ
 آیا ستاسې ماشوم نس ناستی یا زړه بدی لري؟ 
 آیا ستاسې ماشوم تازه شدید سر درد پیدا کړی دی، پھ ځانګړې توګھ د تبې سره؟ 
 آیا ستاسې ماشوم پدې وروستیو کې د خوند یا د بوی حس لھ السھ ورکړی دی؟ 
 آیا ستاسې د ماشوم پزه بنده ده/بھیږي؟ 

 

   دقیقو   15(لږترلږه د ورځو کې، آیا ستاسې ماشوم د کوم داسې چا سره پھ نږدې فزیکي اړیکھ  14پھ تیرو
 ټیسټ البرتواري تایید شوې مثبت پایلھ یې درلودلھ؟  19-فټ یا ډیر نږدې) کې و چې د کوویډ 6لپاره 

 لرونکي کوم نفر سره   19-آیا ستاسې ماشوم اوسمھال لدې املھ تجرید کې یا پھ قرنطین کې دی چې د کوویډ
 لري؟ ناروغي 19-مخ شوی یا اندیښنھ لرئ چې ھغھ ممکن د کوویډ

 ټیسټ پایلو تھ پھ تمھ یې؟ 19-آیا تاسې اوسمھال د خپل ماشوم لپاره د کوویډ 

 



    COVID-19د
 يسټ

San Juan Unified   ه   دCalifornia Department of Public Health    
ارمندانو   ته   د    وونو   مطابق   زدە   کونکو   او    ار   او      COVID‐19د   اوس   الر رضا

ي.  ه   معای   مرکزونه   چمتو   ک له   خو  ه   خ
 

م   دي:     م    او   معاینه   کول   و  س

ت   وي   او   عال    س      مث هغه   خل      
ي.  املرنه   ترالسه   ک  ولري   کو      ژر   

،   د   نورو    COVID‐19 ستا   د ا س   
ای   کو      ستا   ډا    ە   یو معلوماتو   

ه   اړە   د   پو   له    ي      ستا    ە   مرسته   وک
ي.  ې   وک ک  م   پ

دل   او   معاینه     COVID‐19د س   ک ارە    ل
ولنه      د    ه    وون   او      او    دل   زم    ک

COVID‐19    دو   محدودلو      مرسته خ
دو   درولو      د   مرس   کوي.    روس   خ د   و

ل    ا   د   خ دی   او   قرنط    ب   ک ارە   اړ   تعق ل
دی    ل   ک و   نه   جال   کول   ژر   پ ان   د   نورو   خل

 . 



اغوستل پاملرنه ده: د ټولو 

 لپاره د مخ پوښ یا ماسک

ټول زده کونکي، کارمندان، او لیدونکي اړ دي زموږ ښوونځیو کې د مخ ماسک یا پوښ 
واغوندي. کورنۍ کولی شي خپلو زده کونکو لپاره د مخ ماسک برابر کړي. ښوونځي به د 

هر هغه زده کونکي لپاره د مخ یو وار کارول کیدونکي ماسک ولري څوک چې ماسک 
 ونلري.

 د مخ ماسک اغوستلو نه مخکې خپل السونه ومینځئ.

وګورئ او ځان ډاډه کړئ چې د مخ ماسک په سم ډول پزه او خوله پټه کړې 
 او د زنې الندې کلک دی او دا چې اړخونو شاوخوا یې هیڅ تشې نشته.

 کله مو چې ماسک اغوستی وي مه یې لمس کوئ.

د مخ ماسک د لنډمهال لپاره د ناري خوړلو او خوړو خوړلو لپاره لیرې 
کولی شئ. د مخ ماسک د مخ نه لیرې کولو لپاره د پټۍ یا مزي نه ونیسئ. 

بیا یې بهرنۍ څنډې قات کړئ او خوندي یې کړئ. د مخ ماسک لیرې کولو 
 نه وروسته خپل السونه ومینځئ.
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 د مخ پوښلو پالیسي: 
 د ښوونځي ولسوالۍ د روغتیا او خوندیتوب کړنې 

FACE COVERING POLICY:  
SCHOOL DISTRICT HEALTH & SAFETY ACTIONS 

 
 

ټول کارمندان، ھمدارنګھ ټول زده کونکي او ټول لیدونکي اړ دي چې پھ ټولګي کې، پھ کمپس کې، د ولسوالۍ ملکیت کې، د   •
ښوونځي کوم پروګرام کې برخھ اخلي البتھ غیرلدې کھ چیرې  ښوونځي بسونو کې د مخ پوښ یا ماسک واغوندي یا کلھ چې د 

 کوم لیکلی طبي معافیت یا استثنا ولري. 
 

. دا  د پزې او خولې پوښلو لپاره کارول کیدونکی توکی دید مخ پوښونکی، چې ماسک یا د ټوټې ماسک ورتھ ھم ویل کیږي،  •
 د مزو یا پټیو پھ مرستھ پھ سر کې کلکیږي یا یوازې الندې مخ نھ تاویږي. 

 
خلک، کوم څوک چې ساه اخیستلو کې مشکل لري (د طبي معافیت پھ مرستھ تایید شوی)،  د دوه کلونو نھ کم عمر لرونکي •

کوم څوک چې بې ھوښھ وي یا ناتوانھ یی، یا کھ چیرې کوم څوک نشي کولی چې د مرستې پرتھ د مخ پوښ لیرې کړي، د  
 مخ پوښ یا ماسک اغوستلو څخھ معاف دي. 

 
طبي معافیتونھ باید پھ ساحھ کې د    ید د یوه ډاکټر لخوا السلیک شوی وي. د مخ پوښ یا ماسک نھ اغوستلو طبي معافیت با •

تھ وخیژول شي (د سند   Q-SIS Student Documentsښوونځي پرسونل تھ وړاندې شي او د مخې دفتر کارمندانو لخوا 
 روغتیا). -نوع 

o غوستلی، نو د مخ شیلډ باید  کھ چیرې د کومې مستند طبي ناروغۍ یا معیوبیت لھ املھ د مخ پوښ یا ماسک نشئ ا
وکاروئ. عالوه لدې، اغوستونکی باید د نورو نھ ھرڅومره ډیر چې شوني وي، فزیکي واټن وساتي. د مخ شیلډ 

د مخ شیلډ د مستند شوې طبي    باید د مخ شاوخوا تھ کش شي او ترجیحآ الندې اړخ تھ یوه ټوټھ یا پرتھ باید ولري.
 ښ یا ماسک پرځای نشي کارول کیدی. ناروغۍ یا معیوبیت پرتھ د مخ پو 

 
پھ محدود حاالتو کې چیرې چې د معیوبیت لھ املھ یا د ودې دالیلو لھ مخې د مخ دودیز پوښ یا ماسک نشي کارول کیدی   •

(لکھ د خبرو یا ارتباط پرمھال یا د کوچني ماشومانو یا ھغو افرادو د مرستې پرمھال چې کوڼ وي یا اوریدو کې مشکل  
 دا چاره باید پھ انفرادي ډول وي.   مخ روښانھ پوښ اړین دی.لري)، د 

 
د مخ پوښ یا ماسک پھ ټاکلي وختونو کې د لنډې مودې لپاره لیرې کولی شئ. د مثال پھ توګھ: د خوړو، ناري خوړلو   •

 پرمھال، د دمھ کولو پرمھال، یا د بدلولو پرمھال. 
 

لمس نکړي او پھ مکرر ډول خپل السونھ ومینځي یا د السونو   زده کونکو تھ باید یادونھ وشي چې د مخ پوښ یا ماسک •
 سنیټایزر وکاروي. 

o   کھ اړتیا وي، کارمندان کولی شي د مخ پوښ یا ماسک کارولو، یا پھ محدود مواردو کې د مخ شیلډ کارولو ښوونھ
 او روزنھ ورکړي. 

 
موجود وي چې پھ غیرقصدي ډول ښوونځي تھ د ځان  د ھغھ افرادو لپاره بھ د مخ یو وار کارول کیدونکي پوښونھ یا ماسک   •

  سره د مخ پوښ یا ماسک رانھ وړي، ترڅو د غیرالزمي اخراج او ایستل کیدو نھ ډډه وشي.
 

ښوونځي بھ زده کونکي د کمپس یا ودانۍ نھ وباسي کھ چیرې ھغوی د مخ پوښ یا ماسک اغوستلو نھ ډډه وکړي او د   •
CDPH غوستلو نھ معاف نھ وي. الرښوونو لھ مخې د مخ ماسک ا 

 
 
 
 
 

 

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


** Schools will immediately exclude students from campus if they refuse to wear a face covering and are not 
exempt from wearing a face covering under CDPH guidelines 

Excel_Pashto_022621 

 
 

 د زده کونکي تبعیت نھ درلودل
 د مخ پوښ یا ماسک اغوستلو لپاره

STUDENT NON-COMPLIANCE 
FOR WEARING A FACE COVERING 

 
 

سپارښتنھ کیږي چې زده کونکي ھره ورځ ښوونځي تھ خپل د مخ پوښ یا ماسک راوړي. د ھغھ زده کونکو لپاره یو وار   •
غیرقصدي ډول د مخ پوښ یا ماسک راوړلو کې پاتې کارول کیدونکي د مخ پوښ یا ماسک موجود دي چې ښوونځي تھ پھ  

دا د ولسوالۍ د ټولو کارمندانو مسؤلیت دی چې ډاډ الستھ راوړي زده   راځي ترڅو د غیرالزمي ایستل کیدو مخنیوی وشي.
 کونکي پھ مناسب وختونو کې ماسک اغوندي. 

 
د ښوونځي د بیرتھ پرانیستل کیدو الرښوونو لھ مخې،  California Department of Public Health (CDPH)د  •

زده کونکو تھ بھ یادونھ   ښوونځي باید ھغھ افراد د کمپس نھ وباسي چې د مخ ماسک نھ اغوندي او معافیت یا استثنا نلري.
دې    پھ ټولګي کې، پھ کمپس کې، د ښوونځي بسونو کې یا د ښوونځي برنامو کې د ماسک اغوستل اړین دي.کیږي چې 

 شرایطو سره پھ قصدي ډول نھ تبعیت بھ الندې پھ ګوتھ شوي د روغتیا او خوندیتوب اقداماتو پایلھ ولري. 
 

یادونھ: ھغھ زده کونکي چې د ماسک اغوستل یې ھیریږي ھغوی تھ باید یو وار کارول کیدونکی ماسک ورکړل شي. کھ چیرې  
رې کړی دی، نو دا باید د روغتیا/خوندیتوب یا انضباطي پیښې پھ  مشخص شي چې کوم زده کونکي پھ غیرقصدي ډول خپل ماسک لی 

 توګھ ونھ ګڼل شي. 
 
د ھغھ زده کونکو لپاره چې پھ قصدي ډول ماسک لیرې کوي یا پھ ښوونځي کې، د ښوونځي بس کې یا د ښوونځي فعالیتونو پرمھال یې 

 وشي: پھ ناسم ډول اغوندي، د ھغوی لپاره باید دا الندې مخ پرودې اقدامات 
 

روغتیا او  
 خوندیتوب 

 پیښھ 

 زده کونکي لیدنو کې سند)  Q-SISد روغتیا/خوندیتوب اقدام (د 

لومړۍ   1
 پیښھ** 

 خبرداری. د تمې او توقع ورپھ یادول او بیاځل ښوونھ. د والدین/سرپرست خبرول. 

توقع ورپھ یادولو او بیاځل ښوونې لپاره د اداره  خبرداری او د والدین/سرپرست کنفرانس. د ټولو اړخونو سره د تمې او  مھ پیښھ** 2
کونکي، ښوونکي، والدین/سرپرست او زده کونکي سره باید د والدین یو کنفرانس ترتیب شي. د کورنۍ جوړښت باید بیاکتنھ 

کولو یا  ممکن راتلونکي ګامونھ یا اقدامات باید بیاکتنھ شي کھ چیرې زده کونکی پھ قصدي ډول د خپل مخ ماسک لیرې    شي.
 پھ ناسم ډول اغوستلو تھ دوام ورکړي.

د مخامخ حضوري زده کړې نھ د زده کونکي ایستل اداره کونکی والدین/سرپرست خبروي. د لنډې مودې لپاره د لیرې الرې   مھ پیښھ** 3
 اونۍ).  1زده کړې تھ لیږدول (

کونکی والدین/سرپرست خبروي. د لیرې الرې زده کړې تھ  د مخامخ حضوري زده کړې نھ د زده کونکي ایستل اداره  مھ پیښھ** 4
 لیږدول (د ټولګي پاتې مودې لپاره). 

 
یا د ښوونځي برنامو ھغھ زده کونکي چې مخامخ حضوري زده کړې تھ ستنیږي او پھ ټولګي کې، پھ کمپس کې، د ښوونځي بسونو کې 

ناسم ډول یې اغوندي غیرلدې کھ کوم لیکلی طبي معافیت ولري،  پھ قصدي ډول خپل د مخ ماسک لیرې کوي یا پھ پرمھال کې د شتون 
 او نورې برخې) پربنسټ د انضباطي عمل سره مخ کیږي.  48900د کالیفورنیا د ښوونې کوډ (برخھ 

 
 د روغتیا او خوندیتوب اړوند نورې سرغړونې یا پیښې باید د ولسوالۍ د چلند الرښوونو مطابق د سایټونو لخوا سمبال شي. 



د خوندیتوتول اتهتد ال د و تونتو 
 ګدمونه 5مینځلو 

کې زموږ د زده کونکو او کارمندانو روغتیا او خوندیتوب زموږ ستر لومړیتوب دی. د خپلو السونو   San Juan Unifiedپه
مینځل اسانه دي او دا د جراثیم د خپریدو مخنیوي یو له ترټولو اغیزناکو الرو څخه ده. تاسې باید د ورځې په اوږدو کې په 

مکرر ډول خپل السونه ومینځئ، پشمول د خوړو نه مخکې او وروسته؛ د ټوخي یا پرنجي کولو نه وروسته؛ د هغه ټولګیو نه 
 وروسته چیرې چې تاسې توکي او شیان لمس کوئ؛ او د ارام خونې د کارولو نه مخکې او وروسته.

.1 
خپل السونه المده کړئ په پاکو، 
جاري اوبو، نل بند کړئ، او په 

 السونو صابون ووهئ.

.2 
خپل ورغوي یوځای کړئ او 

صابون په ټولو ورغوو او د خپلو 
السونو په شا وسولوئ، پشمول د 

 ګوتو ترمینځ.

.3 
ثانیو  02خپل السونه د لږترلږه 
لپاره وسولوئ. د وخت 

معلومونکي ته اړتیا لرئ؟ د 
Happy Birthday" سندره د "

پیل نه تر پای پورې دوه ځله 
 وویوئ.

.4 

السونه په سم ډول د پاکو، جاري 
 اوبو الندې کنګال کړئ.

.5 
د کاغذي دستمال په کارولو سره 

 السونه وچ کړئ.

همدومرال  ددال! اه تد ې نه 
مننه چې زموږ د ښوونځي 
ټوانو خوندي  دتلو کې ونډال 

 اخلئ.



راځئ چې خوندي اوسو  یوځای 
 6پداسې حال کې چې د یوبل نه 

 فټ لیرې اوسو

کې زموږ د زده کونکو او کارمندانو روغتیا او خوندیتوب  San Juan Unifiedپه 
زموږ ستر لومړیتوب دی. دا مهم دي چې موږ زموږ ښوونځیو کې، هم د ټولګي 

 فټ فزیکي واټن وساتو. 6دننه او هم د ټولګي نه بهر 

تاسې به د کمپس یا ودانۍ شاوخوا د الرښود 

نښې وګورئ چې له مخې یې ستاسې غوښتل 

کیږي د ځانګړي دهلیز الرو یا پلي الرو کې 

په یوه استقامت یا الرښود تګ او راتګ 

وکړئ. تاسې همدارنګه د واټن ساتلو کې 

 مرستې لپاره په فرش هم نښې ګورئ.

په ټاکلي خونو کې د مجاز افرادو شمیر 

هم محدود کیدی شي. په ټولګیو کې 

 فټ لیرې دي. 6میزونه د یوبل نه 
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 مخامخ حضوري زده کړې تھ بیرتھ ستنیدل: 
 د ښوونځي او کورنۍ جوړښت 

RETURN TO IN-PERSON LEARNING: 
SCHOOL AND FAMILY COMPACT 

 
 

 The San Juan Unifiedموږ بیرتھ مخامخ حضوري زده کړې تھ زموږ د زده کونکو او کورنیو ھرکلي لپاره ډیر خوشحالھ یو! د  
School District   زموږ د زده کونکو، ښوونکو، او کارمندانو روغتیا او سالمیت تھ ډیره جدي توجھ کوي. موږ ژمن یو تاسې سره پھ

 اره ھر ھغھ څھ وکړو چې وکولی شو زموږ زده کونکو لپاره خوندي او ګټور چاپیریال ولرو.ملګرتیا او شراکت د دې ډاډ لپ 
 

یوه ژمنھ د دې بې مخینې وخت پرمھال زموږ سره د ملګرتیا لپاره ستاسې د رضایت پھ توګھ پھ   ھره مھرباني وکړئ الندې ژمنې ولولئ او 
پھ ګډه موږ کولی شو زموږ زده کونکو لپاره خوندي او لھ ښوونیز پلوه بډایھ نښھ کړئ. موږ زموږ د کورنیو ستاینھ کوو او باور لرو چې 

 مھرباني وکړئ ھره لیکھ پیل کړئ:  تجربھ وړاندې کړو.
 

 _____ زه ژمن یم چې ښوونځي تھ د لیږلو نھ مخکې ھر سھار د ناروغۍ لپاره زما د ماشوم کتنھ او معاینھ وکړم. (ضمیمھ) 
 

 ورځ زما ماشوم ښوونځي تھ د مخ ماسک سره ولیږم او د ولسوالۍ د مخ پوښ یا ماسک پالیسي سره رضایت لرم_____ زه ژمن یم چې ھره 
 کھ زه یې ونلرم، زه بھ زما د ماشوم ښوونځي دفتر سره اړیکھ ونیسم. (ضمیمھ).

 
 اشومان) اړ ديښوونیز کال مخامخ حضوري زده کړې پاتې برخې لپاره زما ماشوم (م  21-2020_____ زه پوھیږم چې د 

تل پھ کمپس کې، پھ بسونو کې، یا د ښوونځي برنامو کې د مخ ماسک واغوندي غیرلدې کھ ھغوی زموږ د ډاکټر لخوا لیکلی طبي معافیت  
 ولري.

 
 _____ کھ زه اړ اوسم چې دفتر تھ ورشم، زه بھ د مخ ماسک واغوندم او فزیکي واټن بھ ساتم. 

 
 چې پھ ښوونځي کې فزیکي واټن پھ پام کې ونیسي.  _____ زه ژمن یم زما ماشوم وھڅووم

 
 _____ زه ژمن یم ډاډ الستھ راوړم چې زما ماشوم شخصي نانځکې، بالونھ، او نور ورتھ توکي او شیان پھ کور کې پریږدي.

 
 _____ زه ژمن یم زما ماشوم وھڅوم چې د نورو سره د څښاک، ناري خوړو، او توکو د شریکولو نھ دډه وکړي.

 
 د خوندیتوب پالن تعقیب کړم. 19-_____ زه ژمن یم چې د ولسوالۍ د کوویډ

 
  _____ زه ژمن یم چې سمدالسھ د ښوونځي څخھ خپل ماشوم واخلم کھ چیرې پھ کمپس کې یا د ښوونځي برنامھ کې

 ناروغ وي.
 

 چې فزیکي واټن  _____ کھ چیرې زما ماشوم ښوونځي تھ پلي تګ او راتګ کوي، زه ژمن یم زما ماشوم وھڅوم
 وساتي. 

 
ښوونیز کال پاتې برخې لپاره مخامخ حضوري زده کړه یو ښوونیز انتخاب دی چې د ولسوالۍ لخوا زده کونکو    21-2020_____ زه پوھیږم چې د 

تھ شتون لري. کھ چیرې زه د ولسوالۍ مخامخ حضوري زده کړې د روغتیا او خوندیتوب اقداماتو سره موافقت ونلرم، پشمول د پورتھ  
ولسوالۍ د روغتیا او خوندیتوب اقداماتو سره تبعیت درلودو وړ نھ وي، نو د لیرې الرې  ورکړل شوي ټولو مواردو، او/یا کھ زما ماشوم د 

 زده کړه یو بدیل ښوونیز چاپیریال دی چې د ټولو زده کونکو لپاره شتون لري.
 

 

 نیټھ   د والدین/سرپرست السلیک   نیټھ  د زده کونکي السلیک 
 



www.sanjuan.edu/COVID19 

www.sanjuan.edu/mynotifications 

ان  وصل اوسئ او 
 خبر وساتئ

یو تازە  COVID‐19د  وروس
 د  وون معلوماتو او د 

ارە،   ل ت ا النونو ب خوندیتوب 
 :  ته ور ا ب   دې و

ە    غواړئ د ولسوا
ا  ت ل د خ  خ ه  دوس
ئ؟ دې  میتودونه تازە ک

 :  ته ور ا ب   و
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 خبرتیا: 
 عالمې 19-پھ ښوونځي کې د زده کونکي د کوویډ

NOTIFICATION: 
STUDENT COVID-19 SYMPTOM(S) AT SCHOOL 

 
 والدین/سرپرست د: __________________________________________________ نیټھ: ____________ 

عالمې راپور   19-دا خبرتیا تاسې تھ د دې لپاره درکول کیږي چې ستاسې زده کونکي پھ ښوونځي کې د موجودیت پرمھال د کوویډ
لخوا الرښود پربنسټ، ستاسې زده کونکی د ښوونځي نھ کور تھ لیږل کیږي   Sacramento County Public Healthکړي/ښودلي دي. د 

 یوه موده پھ کور پاتې شي.  او باید د الندې سپارښتنې پربنسټ 

 پھ ښوونځي کې راپور ورکړل شوي/ښودل شوي عالمې (راپور ورکړل شوي عالمې پھ نښھ کړئ):

 د ټیټ خطر عالمې:
 ) 100.4تبھ° F  (یا لوړه 
   د ستوني درد 
  ستړیا/د عضالتو یا د بدن درد 
  زړه بدی/نس ناستی/ګرځون کول 
  سر درد 
  د پزې بندیدل/بھیدل 

 

 د لوړ خطر عالمې:
  نا کنټرول شوی ټوخی 
  ساه اخیستلو کې مشکل 
  د خوند/بوی حس لھ السھ ورکول 

 
 مناسب سناریو پھ نښھ کړئ):تعقیب او ښوونځي تھ بیرتھ راستنیدل (د پورتھ ورکړل شوي عالمو پربنسټ  

 پایلھ او ستنیدل  اقدام  عالمې 
 

 1سناریو لمبر 
 ) د ټیټ خطر 1یوه ( 

 عالمھ  

 
 کور تھ لیږل 

ساعتونھ وروستھ او  72بیرتھ ښوونځي تھ 
د تبې کمولو درملو خوړلو پرتھ د عالمې 
 ښھ کیدو وروستھ ستنیدل (کھ اړوند وي)

 
 

 2سناریو لمبر 
 ) ټیټ خطر عالمې ) یا ډیر د 2دوه 

 یا 
 ) یا ډیر د لوړ خطر عالمې 1یوه (

 
 
 

  

 
کور تھ لیږل او د روغتیا پاملرنې 

 وړاندې کونکي تھ راجع کول 
 
 
 

A(  د روغتیا پاملرنې وړاندې کونکی لیکلي
زده بدیل تشخیص وړاندې کوي = 

 72کونکی کولی شي بیرتھ ښوونځي تھ 
ساعتونھ د تبې کمولو درملو خوړلو پرتھ 
د عالمې ورکیدو وروستھ ستون شي (کھ 

 یااړوند وي) 
B(  د کوویډ منفي ټیسټ(SARS-CoV-2 

PCR)  = زده کونکی کولی شي  پایلھ
ساعتونھ د تبې   72بیرتھ ښوونځي تھ 

کمولو درملو خوړلو پرتھ د عالمې 
ورکیدو وروستھ ستون شي (کھ اړوند  

 یاوي) 
C(  د کوویډ مثبت ټیسټ پایلھ یا ډاکټر تھ نھ

زده کونکی اړ  ورتګ یا ټیسټ نھ کول =
ورځو مودې لپاره تجرید او  10دی چې د 

رتھ ستنیدو نھ جال شي او ښوونځي تھ د بی
مخکې باید د تبې کمولو درملو خوړلو  

 ساعتونو لپاره عالمې ونلري 24پرتھ د 
 

 

 ___________________________________  د ښوونځي د اداره کونکي/ځای ناستي/نرس السلیک: 
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