د زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ 19-ورځﻧۍ دﻣﺧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ

ښووﻧځﻲ ﺗﮫ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ﻟﯾږﻟو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ﻋﻼﻣو ورځﻧۍ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ وﮐړي .ﮐﮫ
ﭼﯾرې د ﻻﻧدې 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 ﻋﻼﻣو راﭘور د ښووﻧځﻲ د ﺣﺎﺿر ۍدﻓﺗر ﺗﮫ ورﮐړئ.










آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم د ﺗﺑﯥ ﮐﻣوﻟو درﻣﻠو ﭘرﺗﮫ ﺗﺑﮫ ) 100.4° Fﯾﺎ ﻟوړه(
وﮐړئ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ښووﻧځﻲ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ(

ﻟري؟ )ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ

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
ﺣﺳﺎﺳﯾت/ﺳﺎه ﺑﻧدي ټوﺧﻲ ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ،د ټوﺧﻲ څرﻧګواﻟﻲ ﮐﯥ ﺑدﻟون(؟
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 ﻻﺳﮫ ورﮐړی دی؟
آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷوم ﭘزه ﺑﻧده ده/ﺑﮭﯾږي؟

د ﭘورﺗﮫ ﻣواردو ﺳرﺑﯾره ،ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻻﻧدې ﭘوښﺗﻧو څﺧﮫ ﮐوﻣﯥ ﯾوې ﺗﮫ ځواب ھو وي ،ﻧو ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت د ښووﻧځﻲ د ﺣﺎﺿرۍ دﻓﺗر ﺗﮫ راﭘور ﮐړئ.
 ﭘﮫ ﺗﯾرو  14ورځو ﮐﯥ ،آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم د ﮐوم داﺳﯥ ﭼﺎ ﺳره ﭘﮫ ﻧږدې ﻓزﯾﮑﻲ اړﯾﮑﮫ )ﻟږﺗرﻟږه د  15دﻗﯾﻘو
ﻟﭘﺎره  6ﻓټ ﯾﺎ ډﯾر ﻧږدې( ﮐﯥ و ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ټﯾﺳټ ﻻﺑرﺗواري ﺗﺎﯾﯾد ﺷوې ﻣﺛﺑت ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ درﻟودﻟﮫ؟
 آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم اوﺳﻣﮭﺎل ﻟدې اﻣﻠﮫ ﺗﺟرﯾد ﮐﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ ﻗرﻧطﯾن ﮐﯥ دی ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﻟروﻧﮑﻲ ﮐوم ﻧﻔر ﺳره
ﻣﺦ ﺷوی ﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﮫ ﻟرئ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﻣﮑن د ﮐووﯾډ 19-ﻧﺎروﻏﻲ ﻟري؟
 آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ اوﺳﻣﮭﺎل د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ 19-ټﯾﺳټ ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﭘﮫ ﺗﻣﮫ ﯾﯥ؟

