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 په اړه مونږ څه معلومات لرو 19-د کوویډ

 19-کوویډ

هم غزو ته ادا ویروس اصال سږي زیانمنوي خو کولی شي زړه او م یوه تنفسي مریضي ده چې سبب یې کورونا ویروس دی. 19-کوویډ

لري. اوږمهاله عالیم وتې عالیم شځینې اخته کسان کیدی شي د ویروس له منځه تللو وروسته څو میا 19-کوویډزیان ورسوي. په 

 ي. دستوماني، د نفس لنډوالی، ټوخی، د مفاصلو درد، د زړه ټکان، په تمرکز کې ستونزه، د بدن خارښت او د ویښتانو توییدل 

 

اوس مهال په اونټاریو کې موجود دي. دا ویروسونه ډیر ژر  بیالبیل ډولونهویروس کرونا ویروس په دوامدار ډول بدلون مومي. ددې 

 و المل ګرځي. عفونت خپروي او د سختو ناروغی

 انتقال

، چې عموماً د ناروغ کس سره د نږدې تماس څخه مینځته خورېږيالرې  په هوا کې معلقو ذراتو له  اود تنفسي څاڅکو  19-کوویډ 

 له پیله مخکې خورول کېدلی شي.یدو د مریضۍ د عالمو د ښکاره ک . دا ویروسراځي

 

 په الندې طریقو خورول کېدلی شي: 19-کوویډ 

  کله چې غاړې یا بوسې ورکول کېږي 

 کله چې خلک یو بل سره نږدې راغونډېږي، خبرې کوي، خاندي، سندرې وایي، پرنجي کوي یا ټوخی کوي 

  خبرې کويله یو بل سره او زیات وخت  کله چې خلک فزیکي فاصله هېروي 

 په سرپټو بیروبار ځایونو کې 

 ه خولې، پوزې یا سترګو ته الس وروړل کېږيکله چې په ویروس د ککړو سطحو د لمسولو نه وروست 

 له الرې نه خورېږي.او خوراکي موادو د هوا ایستلو )وینټیلیشن( سیسټمونو یا اوبو له اوږدې فاصلې څخه او یا د هوا له الرې  19-کوویډ

 په اړه معلومات ترالسه کړئ.  هوا کې معلقو ذراتو او د هوا بهیرانتقال،  19-د کوویډپه دې انټرنیټي پاڼه کې 

 عالمې

السه  تبه، ټوخی، په خوراک څښاک تېرولو کې ستونزه، د ستوني درد، بهېدونکې پوزه، د خوند یا بوي له عالمېعامې  19-د کوویډ

ورځې وخت لګېدلی  14ورکول، د زړه خرابېدل، کانګې کول، دستونه او ساه اخیستلو کې ستونزه دي. د عالمو په راښکاره کېدلو کې 

شي. د زیات عمر کسان او ماشومان ښایي عمومي عالمې لکه ساړه، سردرد، د معمول نه زیات خوب کول، د سربدالۍ احساس، ګډوډي، 

 دل، ضعف یا غورځېدنې هم ولري.د رګونو درد، سر ګرځې

 د پیچلتیاو احتمال 

په ځینو  د زاړه عمر بالغان او صحي مشکالت لرونکي خلک د سختې مریضتیا زیات خطر لري او په شفاخانه کې پاملرنې ته اړتیا لري. 

نادرو حالتونو کې ځینو ماشومانو ته یو غیر عادي التهابي مشکل پیدا کېدلی شي. که چیرته یو ماشوم نه ښه کېږي یا پرې لړمې 

 راوخېژي، اوږده تبه ولري، سترګې یې ګالبي وي او/یا السونه او پښې پړسېږي نو سمدستي ورته د صحي توجو غم وخورئ.

 لپاره قدمونهد هر چا د خوندي ساتلو 

  واکسین واخلئ 19-کوویډد. 

 .د کور نه بهر غیر ضروري سفرونه محدود کړئ 

  او ځان قرنطین کړئ. خپل ځان معاینه کړئ. که د ناجوړتیا احساس کوئ نو کور کې پاتې شئ 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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  .د نورو کسانو نه دوه میټره فاصله وساتئ 

  ،واغوندئ.  ماسکپه هغو سرپټو یا سرخالصو عامه ځایونو کې چې د اجتماعي واټن رعایت کول سخت وي 

 نخئ یا د الکول پر اساس ضد عفوني موادو څخه استفاده وکړئ.خپل السونه زیات ومی 

 .چې السونه مو مینځلي نه وي نو د مخ لمس کولو څخه ډډه وکړئ 

 .خپل ټوخی یا پرنجی په یوه څنګله یا یو کاغذي دسمال کې پټ کړئ 

  .هغه سطحې چې زیاتې لمس کېږي پاکې او ضد عفوني یې کړئ 

   ډاونلوډ کړئ. کوویډ د خبرداري موبایل ایپد 

 که عالمې لرئ نو څه باید وکړئ 

 .معاینه وکړئیې لرلو، نو  19-یوه یا زیاتې عالمې لرئ، یا یو داسې چا سره مو نږدې تماس شوی وي چې کوویډ 19-که تاسو د کوویډ

 کې مالقات جوړ کړئ. د معاینې د نتیجې د انتظار په وخت کې کور کې پاتې شئ او ځان منزوي کړئ. معاینې مرکز دتاسو ته نږدې یو 

دي ځکه چې ښایي ویروس او د کورنۍ غړو په ګډون نورو کسانو څخه ځان لیرې ساتل معنی کور کې پاتې کېدل  ځان منزوي کولود 

ته انتقال کړئ. بیرون مه ځئ، عامه ځایونو ته مه ځئ او د عامه نقلیه وسیلو څخه استفاده مه کوئ. سودا مو آنالین وکړئ یا یو  نورو

دوست ته زنګ ووهئ چې سودا مو دروړي. که د عالمو د ارامولو لپاره کومک ته اړتیا لرئ نو خپل د صحي پاملرنې پروایډر ته زنګ 

 ته زنګ ووهئ. 911په ساه اخیستلو کې ستونزې لرئ نو  ووئ. که تاسو یا بل څوک

 وینټیلیشن یا د هوا بهیر

 د خورېدلو په کمولو کې مرسته کولی شي. خپل کور کې د هوا د ښه بهیر لپاره الندې کارونه یقیني کړئ: 19-د هوا ښه بهیر د کوویډ

  .کړکۍ او دروازې خالصې کړئ، که په خوندي طریقه کېږي او امکان لري 

 .د بخارۍ او هوا یخولو سیسټمونه مو ښه فعال وساتئ 

 .د هغه لوړ تاثیر د فیلټر څخه استفاده وکړئ چې ستاسو د نغري، ایر کنډیشنر وغیره لپاره مناسب وي 

 .کله چې د چت یا قابل حمل د پنکو نه استفاده کوئ نو د پورته طرف ته هوا بهیر څخه استفاده وکړئ 

  ځایونو د اسبابو وغیره نه پاک وساتئ.د هوا د وتلو سره شاوخوا 

د خورېدو مخنیوی کولی شي اما په داخلي ځایونو کې د هوا ښه  19-داسې ثبوت نشته چې وښیي چې قابل حمل هوا پاکوونکي د کوویډ

بیلګې په توګه یوه ایستنه )وینټیلیشن( ښایي مرسته وکړي. قابل حمل هوا پاکوونکي ښایي په داسې ځایونو کې چې ښه وینټیلیشن نلري، د 

 کوچنۍ کوټه چې کړکۍ نلري، ګټور وي.

 واکسین 19-د کوویډ

د روغتیایي ستونزو، د بدن کمزوري دفاعي سیسټم د ډیرو کسانو لپاره حتی واکسین چې په اونټاریو کې کارول کیږي،  19-د کوویډ

څخه رامنځته  19-دا واکسینونه له کوویډصوون دي.  چې ماشوم ته شیدې ورکوي، خوندي او م لپاره، حامله او هغو ښځو کسانو لرونکو

شویو سختو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن دي. که څه هم د واکسین اخیستل اجباري نه دي، خو له ټولو اوسیدونکو څخه په کلکه 

 په اړه الزیات معلومات په دې پاڼه ترالسه کړئ.  واکسین 19-د کوویډغوښتنه کیږي ترڅو ژرترژره خپل ځانونه واکسین کړي. 

 نور معلومات

 ته زنګ ووهئ. 416-338-7600زمونږ ویبسایټ وګورئ یا دې لمبر  toronto.ca/COVID19په دې لینک 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
http://www.toronto.ca/COVID19

