
 ورځنۍ دمخھ معاینھ  19-د زده کونکو لپاره د کوویډ

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

شي. تاسې باید د خپل ماشوم د ناروغۍ او عالمو راپور د ښوونځي د حاضر ۍدفتر تھ ورکړئ.  

 

پھوي، 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 


