وزارت صحت عامه

مبنظور جلوگیری از مصاب شدن به مرض ویروس کرونا فعالیت های ذیل را عملی منایید:
•دست های خود را روزانه مکررا با آب و صابون
برای مدت  ۲۰ثانیه بشویید و از دست زدن به
چشم ،بینی و دهن خوددرای منایید؛

•از رفت و آمد به جاهای بیروبار بپرهیزید و تا
حد امکان در خانه مبانید؛

•از متاس نزدیک با افرادیکه رسفه ،زکام و
ریزش دارد ،خودداری کنید؛

•در صورت رضورت اگر از خانه بیرون میروید ،همیشه ماسک بپوشید
و فاصله فزیکی حد اقل یک مرت را با دیگران مراعات منایید؛

د عامې روغتیا وزارت

په کرونا ویروس ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره الندینۍ کړنې عميل کړئ:
•السونه مو هره ورځ بیا بیا په اوبو او صابون باندې
د  ۲۰ثانیو لپاره پرېمینځئ او په سرتګو ،پزې او
خولې له الس وهلو څخه ډډه وکړئ؛

•د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تګ راتګ څخه ډډه
وکړئ او د امکان تر بریده په کور کې پاتې شئ؛

•د هغو کسانو له نږدې متاس څخه چې
ټوخی ،زکام یا والګی لري ،ډډه وکړئ؛

•که د اړتیا په صورت کې له کوره بیرون ځئ ،تل ماسک وپېچئ
او له نورو رسه لږ تر لږه یو مرت واټن رعایت کړئ؛
لږ تر لږه یو تر واټن

لږ تر لږه یو تر واټن

وزارت صحت عامه

مبنظور جلوگیری از انتشار مرض ویروس کرونا فعالیت های ذیل را عملی منایید:
•هنگام رسفه و عطسه دهن و بینی خود را با آرنج
دست و یا دستامل کاعذی بپوشانید و دستامل را بعد
از استفاده در جای مناسب بیندازید؛

•اگر تب ،رسفه ،ریزش و زکام دارید از متاس با دیگران
خود داری منوده و همیشه ماسک استفاده منایید؛

•در صورت به متاس آمدن افراد مصاب به کرونا خود را
برای مدت  ۱۴روز در یک اتاق جداګانه در خانه قرنطین
منایید و از متاس با سایر اعضای فامیل و دوستان جدا
خودداری منایید؛

•سطوح و اشیاع که زیادتر با آن در متاس هستید
مانند :دستګیر دروازه ،سطح میز و امثال آنرا روزانه
اول پاک منوده و بعدا ضد غفونی منایید؛

د عامې روغتیا وزارت

د کرونا ویروس ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره الندينۍ کړنې عميل کړئ:
•د ټوخي او پرنجي پر وخت مو خوله ،پزه او سرتګې په
څنګل یا کاغذي دستامل وپېچئ او دستامل له کارولو
وروسته په مناسب ځای کې وغورځوئ؛

•که تبه ،ټوخی ،زکام یا والګی لرئ ،له نورو رسه له
متاس څخه ډډه وکړئ او تل ماسک وکاروئ؛

•په کرونا اخته وګړو رسه د متاس په صورت کې د ۱۴
ورځو لپاره د کور په یوه جدا خونه کې ځان قرنطین
کړئ او د کورنۍ د غړو او نورو خپلوانو له متاس څخه
په کلکه ډډه وکړئ؛

•هغه سطحې او شیان چې ډېر متاس وررسه لرئ،
لـکه د دروازو الســتي ،مــېز او داسې نور ،هره
ورځ لومړی پاک او بیا ضد عفوين کړئ؛

