د کورونا وایرس ناروغ )COVID-19( 2019
د کورونا وایرس ناروغ  )COVID-19( 2019یوه تنفس ناروغ ده چ المل ی یو نوی ویراس دی .دا یو نه بل ته انتقالیي.
دا نوی وایرس دی او له دې امله موږ انسانان ی سم نه پینو خو هره ورځ د COVID-19 COVID-19په اړه معلومات ترالسه کوو..
د مېناسوټا د عام روغتیا ټولنه د  COVID-19وایرس ناروغ مخه نیس چ خیه نس او موږ په دې ک د هر چا مرست ته اړتیا لرو.
د چا د ناروغ په اړه انګیی مه کوئ .وایرس دا نه ګوري چ څوک ی.

عالمات
کومو خلکو ک چ کووډ  19تصدیق شوی له لږ څخه تر زیات سخت حده د ساه تکلیف لرل ش چ دا نښای لري:
▪

تبه

▪

ټوچ

▪

ساه لنډ لنډ کیدل

کوم خلک چ د کووډ  19معتدل ناروغ لري هغه کوالی ش کور ووش .کور نه بهر خپل چارې رالنډې کړئ او رصف د ناروغ د
چ .که د درملت ته لرئ نو خپل صح خدمتګار رسه رابطه ئ
تداوي لپاره بهر ئ ئ
ش.

ځان او خپل خلک وسات
کووډ  19په ضد ځان ساتت غوره الرې چارې هم هغه دی چ له زکامو او نزل ځان ساتت لپاره په کار را ئچ:
▪ اوبو او صابونه رسه الس وین ئ ئ
ح.
▪
▪

ئ
ووش.
ناروغ ک کور
ټوچ ته خوله پټوئ.

▪ په کومو څیونو او سطحو چ الس ډېر لګ هغه بیا بیا صفا او ی میکروبه کوئ.
ئ
سای .د کووډ  19لپاره د ګارنت "عالج" یا د مخنیوي وعدې دقیق نه دي .تر اوسه
د کووډ  19باره ک د معلوماتو رسچېنو په اړه پام
د کووډ  19ویکسی نشته .د کووډ  19مخنیوي ک مرستندویه معلوماتو په اړه د ایم ډي اېچ او د ش ډي ش په ویب سایټونو
معلومات بیا بیا ګورئ.

نور معلومات ترالسه کړئ
کووډ  19باره ک تازه معلومات دغه ویب سایټونو ک وګورئ:
▪

د مېناسوټا صحت ریاست  2019ناول کوروناوایرس Minnesota Department of Health 2019 Novel
.)Coronavirus (COVID-19) (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html

▪

د ناروغیو مهاروی او مخنیوی مرکز  2019ناول کوروناوایرس Centers for Disease Control and Prevention 2019
Novel Coronavirus www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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