•که ټوخی ،زکام یا والګی لرئ نو ماسک وکاروئ؛

ګرانو هېوادوالو!

د عامې روغتیا وزارت

ګرانو هېواد والو!
د کرونا ویروس ناروغۍ د مخنیوي لپاره
الندې الرښوونې عميل کړئ:

•هغه سطحې چې ډېر متاس وررسه لرئ ،لــکه د
دروازو الســتي ،مــېز او داسې نور د کلورین او
ایتایل الکولو په څېر د میکروب ضد مایع په وسیله
یې هره ورځ بیـا بیـا پاک کــړئ،

•السونه مو هره ورځ بیا بیا په اوبو
او صابون باندې د  ۲۰ثانیو لپاره
ومینځئ؛
•د هغو وګړو له نږدې متاس څخه
چې زکام یا والګی لري ،ډډه
وکړئ؛
•د ټوخي او پرنجي پر مهال ،خپله
خوله او پزه په کاغذي دستامل
وپېچئ او له کارونې څخه
یېرسایتپهمرض :مناسب ځای کې
وروسته
پیشگیری از
راههای
ځای پر ځای کړئ؛
,متوسط وشدید بوده که واقعات خفیف آن با اسرتاحت در خانه و توصیه

•که چېرې د زړه ،تنفيس ،شکرې ،رسطان او داسې
نورې ناروغۍ لرئ دا چې د روغو خلکو په پرتله ډېر
د خطر رسه مخ یاست نو په کور کې پاتې شئ او بهر
ته د تګ څخه ډده وکړئ؛

در صورتی که نشانه های بیامری انفلونزا را داشته باشید از نزدیک شدن دارید به منرات تلیفون داده شود در متاس شوید.

مایعات خوب شده واقعات متوسط آن نیزبه صورت رسپایی و توصیه ادویه با دیگران جلوگیری منوده و حد اقل فاصله یک مرت را بین خود حفظ کنید.

کم وخفیف بدون دوای ضد ویروسی تداوی میگردد  2 .فیصد از واقعات

شدید شده که نیازبه بسرتی شدن درشفاخانه و توصیه دوای ضد ویروسی و

اکسیجن را دارد.

در هنگام رسفه و عطسه دهن و

بینی خود را با دستامل بپوشانید.

در صورتی که نشانه هایی از بیامری انفلونزا را دارید در هنگام احوال

پرسی از بوسیدن و به آغوش گرفنت یکدیگر پرهیز منائید.

دستامل هایی را که از آن در

موقع رسفه و عطسه و گرفنت آب

•د الس ورکولو ،ښکلولو او غاړې
وتلو څخه ډډه وکړئ؛
بینی از آن استفاده کرده اید در
جای مناسب مانند سطل زباله
بیندازید.

دست های خود را بطور منظم با آب پاک و صابون پاک بشوئید.

دست های تان را درصورتیکه به سطوح ملوث متاس داده اید به چشم

ها ،بینی و دهن خود متاس ندهید.
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•د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تګ
راتګ څخه ډډه وکړئ؛

آيا بيامري قابل درمان است؟

در صورتی که نشانه های مانند

بیامری انفلونزا را داشته باشید در اتاق

خود مبانید و در محالت مزدهم رفت و
آمد نکنید.

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د عامې
روغتیا وزارت خربتیا

بلی این مرض قابل تداوی بوده و در صورتیکه درست تداوی گردد مریض

به شکل احسن شفایاب میگردد .در صورت بروز مریضی به شکل خفیف و

متوسط در اطاق تان مانده و اسرتاحت کنید در صورتیکه تب و درد دارید
میتواند از ادویه ضد تب و درد استفاده کنید .در صورتیکه مریضی شدید

اقداماتی که برای جلوگیری از رسایت مرض به دیگران باید انجام دهیم.
 _1در هنگام رسفه و عطسه دهن و بینی خود را با دستامل بپوشانید.
 _2دستامل هایی را که از آن در موقع رسفه و عطسه و گرفنت آب بینی از
آن استفاده کرده ایم در جای مناسب بیندازید.
 _3دست های خود را بطور منظم با آب پاک و صابون بشوئید.

•د بدن د مقاومت لوړولو لپاره ویټامین يس لرونکې
مېوې او ترکاري وکاروئ؛

 _4در صورتی که نشانه های مانند بیامری انفلونزا را داشته باشید در اتاق
خود مبانید و در محالت مزدحم رفت و آمد نکنید.

 _5در صورتی که نشانه های بیامری انفلونزا را داشته باشید از نزدیک شدن
با دیگران جلوگیری منوده و حد اقل یک فاصله یک مرت را بین خود حفظ
کنید.

 _6در صورتی که نشانه هایی از بیامری انفلونزا را دارید در هنگام احوال
پرسی از بوسیدن و به آغوش گرفنت یکدیگر پرهیز منائید.
 _7دست های تان را درصورتیکه به سطوح ملوث متاس داده اید به چشم
ها ،بینی و دهن خود متاس ندهید.

که په تېرو دوو اونیو کې د چني ،ایران ،ایټالیا ،جنويب کوریا او
یا په هغو هېوادونو کې چې د کرونا ویروس ځایي خپرېدل
پکې دي ،اوسېديل یا ورڅخه له تېرېدو وروسته هېواد ته
راستانه شوي یاست ،او د ټوخي ،تبې او ساه لنډي په څېر نښې
نښانې لرئ ،نو ژر تر ژره د خپل والیت له اړونده رسوالنس
افیرسانو یا د عامې روغتیا وزارت له معلومايت مرکز له ۱۶۶
وړیا شمېرې رسه اړیکه ونیسئ او د الرښوونې یې عميل کړئ.
او که له یادو هېوادونو څخه خپل هېواد ته راستانه شوي
یاست او تر اوسه نښې نښانې لکه ټوخی ،تبه او ساه لنډي ونه
لرئ ،نو د عامې روغتیا وزارت الندېنۍ سپارښتنې عميل کړئ:
•لږ تر لږه دوه اونۍ په کور او د امکان په صورت کې په
جال خونه کې پاتې شئ؛
•السونه مو هره ورځ بیا بیا په اوبو او صابون ومینخئ او
یا یې په میکروب ضد مایع پاک کړئ؛
•د الس ورکولو ،ښکلولو او غاړې وتلو څخه ډډه وکړئ؛
•د هغو خلکو رسه چې د روغو کسانو په پرتله ډېر خطر
رسه مخامخ دي ،لکه امېدوارې مېرمنې ،زاړه خلک او په
شکرې ،زړه ،تنفيس او رسطان ناروغیو اخته کسانو رسه
له متاس څخه ډډه وکړئ؛
•له نورو رسه د غاښونو د برس ،روی پاک ،ځان پاک،
ګیالس ،بشقاب ،کاچوغې او پنجې په څېر شخيص وسایلو
له رشیکولو څخه ډډه وکړئ؛
•ویټامین يس لرونکې مېوې او سابه ډېر وخورئ.

ګرانو هېوادوالو!
که تېرو دوه اوونیو کې د ایران ،چین ،ایټالیا او یا له جنويب کوریا څخه راستانه شوي یاست
او یا هم له یادو هېوادونو څخه راغلو مسافرینو رسه په متاس کې شوي یاست او اوس تبه،
ټوخی ،والګی او یا ساه لنډي لرئ ،نو سمدالسه د الندې شمېرو رسه اړیکه ونیسئ:
دوکتور الله محمد "نوری"		
کابل
		
دوکتور محمد سالم
		
دوکتور عبدالصبور "همدرد"
دوکتور مشفق "اکسیر" 		
		
دوکتور جاوید
		
کاپیسا دوکتور جان محمد "کوهستانی"
		
دوکتور یام "جالل"
			
دوکتور بریالی "رحیمی"
		
دوکتور عصمت الله "شامل"
دوکتور امین الله "ظریف"		
لوگر
دوکتور صفی الله " نارصی"		
دوکتور نور احمد "اصغری"		
		
دوکتور سید جعفر "سادات"
			
دوکتور جواد "جاهد"
			
محمد الله "ستانکزی"
			
پنجشیر دوکتور سکندر "یعقوبی"
			
دوکتور سکندر "یعقوبی"
			
شاهپور "نارصی"
			
اسالم الدین "فیض"
			
شفیع احمد
			
بامیان دوکتور کریم "حبیبی "
			
محمد امین "امین"
			
محمد "راشدی"
			
عبدالله "میهن دوست"
			
عزیزالله "شفق"
دایکندی دوکتور حیدر علی "امیری"		
			
قربان "الهام"
			
جان محمد "رضایی"
			
علی "رشیفی"
			
ابراهیم "فطرت"
پروان دوکتور محب الله "شباب"		
		
دوکتور عبداملعروف "امینی"
			
دوکتور سید حسین "سیر"
			
دوکتور نجیب "شیرزاد"
			
دوکتور عبدالجبار "رایین"
		
وردک وحیدالله "رووفی"
		
دوکتور محمد جاوید"ارشف"
			
الیاس "مجیدی"
نارصی			
		
ننگرهار دوکتور اجیر الرحامن "الکوزی"
دوکتور عبدالرشید"وفا"
		
دوکتور فضل حلیم
		
دوکتور کیهان"نور"
		
دوکتور فرهاد
کنر
دوکتور محمود "ریاض" 		
		
		
رستاج
دوکتور محمد داود "باور"		
		
دوکتور بشیر الله
دوکتور طیب الله

0773036590
0785737582
0700244452
0700606698
0705078483
0744454185
0772218308
0770747974
0774871890
0772513001
0700037510
0799082458
0744426575
0707929205
0788103308
0704949042
0704949042
0702414200
0702030554
0706751842
0770002246
0774300071
0779739737
0775931361
0771040830
0775655079
0766422007
0772551515
0774440864
0777790100
0799229129
0786454424
0700229512
0789433816
0767672323
0771050607
0778900151
0795469187
0773767186
0775358493
0788704412
0787933531
0777825859
0784444446
0777245619
0770252712
0774928434
0778242977
0777701030

		
لغمان دوکتور محمد صدیق "سمسور"
		
محمد صدیق "انوری"
دوکتور طال محمد"صافی"		
دوکتور حمدالله"روان" 		
		
دوکتور عبدالله"نیازی"
			
نورستان دوکتور نظام الدین
			
دوکتور محمد دین"سجاد"
		
دوکتور میر اعظم "سندریوال"
			
دوکتور رضوان الله
			
دوکتور ضیا الدین
بغالن
			
دوکتور محمد رشیف
سیاوش			
		
دوکتور شاه محمد "هوفیانی"
			
دوکتور عبداالول
			
دوکتور میرویس
		
بدخشان دوکتور محمد صابر "خاشی"
			
مجدود الحکیم
			
دوکتور محمد نارص
			
دوکتور محمد ذاکر
			
دوکتور نوشین گهر
کندز
			
دوکتور محمد محسن
			
مجیب الرحمن "سادات"
			
دوکتور حکیم "امید"
خالدین			
		
دوکتور سید موسی "موسوی"
تخار
			
دوکتور حمیدالله "امید"
دوکتور امید احمد "محدی"
		
دوکتور محمد عظیم "نیکفر"
			
دوکتور شمس االسالم
				
نعیم
بلخ
دوکتور امین الله "شیرپور"		
			
دوکتور ریالی
			
دوکتور فهیم "رشفیار"
			
دوکتور جاوید "صدیقی"
شازیه			
		
سمنگان دوکتور محمد نعیم "رحیمی"
		
دوکتور محمد اعظم "سهاک"
		
دوکتور محمد صدیق "حلیمی"
			
حبیب الرحمن خان
		
جوزجان دوکتور غالم خالص "قادری"
			
دوکتور الغ بیک "ایوب"
		
دوکتور سید امین الله "نوریار"
			
دوکتور معراج
			
دوکتور عبدالوارث
سرپل
		
دوکتور محمد هارون "صدری"
			
دوکتور نعمت الله
			
دوکتور عبدالقدیر
			
دوکتور عبدامللک "فیصل"
			
عبدالشکور "کریمی"
			
فاریاب دوکتور هامیون "آهی"
		
دوکتور محمد قاسم "عظیمی"
		
دوکتور حسیب الله "رسخابی"
		
دوکتور محمد معروف "مثر"
			
دوکتور نصیر "اعظمی"
پکتیا
			
دوکتور محمد رشیف
		
دوکتور خانزاد گل "احمد زی"
			
دوکتور حلیم
			
دوکتور محمد حلیم

0700608291
0785329897
0730214010
0782009901
0782227071
0704983649
070003332
0794426723
0707810845
0700796536
0704005657
0791437317
0700259973
0700010580
0780058226
0797901403
0799139582
0795381200
0729765322
0794179599
0795212080
0790822812
0797273333
0747021486
0797138620
0700214455
0707447۴43
0795469635
0704401707
0700707447
0795519988
0795038454
0792775588
0780041111
0784293506
0793455515
0775502097
0786689280
0772082214
0799229480
0780007953
0787408006
0799102719
0782226980
0786305744
0782259900
0788590413
0789544329
0780620510
0796124638
0799289571
0799251551
0799173899
0799172050
0799097563
0776617261
0799003048
0770802060

			
پکتیکا دوکتور مومن خان
دوکتور مقبول "لقامن زی"		
			
مومن خان "برشمل"
			
محمد طاهر
		
دوکتور خان محمد "احمد زی"
			
دوکتور حکیم "همت"
غزنی
دوکتور عبدالهادی "امیری"		
			
دوکتور سعادت
			
دوکتور محمد نسیم "ابرار"
			
دوکتور حسن
دوکتور عبدالواسع "رضایی"		
			
خوست دوکتور نصیب الله
			
دوکتور ګل احمد شاه
		
دوکتور عبدالکریم
			
دوکتور قاسم
		
کندهار دوکتور محمد رسور "فیروزی"
			
دوکتور محمد یعقوب
			
دوکتور "اکرمی"
			
دوکتور عبدالرحمن
		
ارزگان دوکتور سید نور آقا
		
دوکتور نعمت الله
			
دوکتور حسن الله
			
غوث الدین "حقمل"
			
مسیح الله
		
هلمند دوکتور احمد خان
		
دوکتور زقوم
			
دوکتور احمد ضیا
			
احمد الله عارف
			
روضت الله ضیا
زابل
			
دوکتور گل محمد
		
دوکتور مزمل
		
دوکتور جاوید
			
دوکتور عصمت الله
			
دوکتور علی ګل
			
نیمروز دوکتورس شیبا "رحامنی"
			
دوکتور ګل احمد شاه
			
دوکتور نصیب الله
		
دوکتور عبدالکریم
			
دوکتور قاسم
			
هرات دوکتور احمد امیر "نژاد"
دوکتور قدیر احمد تیموری		
دوکتور احمد امیرنژاد 		
		
دوکتور هاشمی
			
دوکتور حیات الله حبیب
فراه
		
دوکتور محمد جواد "میرزایی"
		
عصمت الله رسولی
		
نجیب الله صالح
			
عبدالواحد وحیدی
			
حاجی نارص
بادغیس دوکتور عبدالحلیم "قادری"		
		
عبدالحلیم ابراهیمی
		
دوکتور عبد الصمد "یعقوبی"
		
محمد رسور
			
تیمور شاه
غور
		
دوکتور محمد ناظم "فضل"
دوکتور سمیع الله "غوری 		
		
دوکتور محمد نعیم "مصباح"
			
دوکتور عتیق الله
		
		
		

0798272950
0771769238
0798272950
0779186642
0787226076
0766522928
0799795811
0۷۹۰۱۵۹۲۶۲
0۷۹۳۶۶۴۰۵۰
0۷۲۹۷۶۵۰۵۸
0۷۹۸۶۹۱۹۴۶
0775068047
0776157055
0774931701
0774918831
0703009008
0700841400
0700303393
0700334054
0797487046
0744873545
0788441672
0744740402
0744978097
0707414240
0704283456
0708212752
0700004548
0744707927
0700357938
0700377731
0700247940
0700349818
0700378004
0708500706
0776157055
0775068047
0774931701
0774918831
0794611280
0798313046
0794611280
0790166616
0797306171
0799615084
0795016259
0798373042
0793109510
0799555214
0799527099
0799575947
0796713799
0797882570
0795646614
0797249727
0788969946
0782737825
0787844152

