د کوویډ 19-واکسین

له حقایقو ځان خرب کړئ
کووید 19-او انفلونزا

کوویډ 19-یوه جدي ناروغي ده .په انفلونزا اخته کیدل هر وخت خطرناکه
کیدای يش ،په ځانګړی ډول سږ کال ځکه:
•هغه خلک چې په یو وخت کې په انفلونزا او کوویډ -19اخته يش ممکن په
زیات خطر کې واويس ،حتا د مرګوين حالت یا مرګ رسه مخ يش.

		

•که چیرې تاسې د انفلونزا رسه شدید ناروغ شئ ،د طبي مرستې ترالسه کول به
مشکل وي .په کوویډ 19-ناروغۍ د زیاتو کسانو د اخته کیدو له امله ،ممکن 		
ډاکټران او روغتونونه د انفلونزا د ناروغانو د درملنې دومره توان ونه لري لکه 		
څنګه چې دوئ په عادي توګه تررسه کوي.

		

د ډاډ حاصلولو لپاره یې وازمایئ

د کوویډ 19-نښې او د موسمي انفلونزا ( انفلونزا ) نښې
ډیرې ورته دي:
•تبه
•ټوخی
•ساه لنډي
•ستړیا
•د ستوين درد
•د پوزې بهیدنه یا بندیدل
•د عضلې درد یا بدن دردونه
•رس درد
•کانګې او اسهال
یواځینئ الره تر څو تاسې پوه شئ چې په کوویډ 19-اخته
یاست او که انفلونزا لرئ ،باید ټیسټ شئ.
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د زیات خوندیتوب لپاره
د کوویډ 19-او انفلونزا
واکسین وکړئ.
•دواړه د کوویډ 19-او انفلونزا واکسین تاسې ،ستاسې
کورنۍ او ټولنه خوندي سايت.
•دواړه واکسینونه ستاسې د ناروغئ خطر او 			
		
نورو ته د خپریدو خطر کموي .که چیرې تاسې
ناروغ شئ ،دوئ مو د خطرناکې ناروغئ مخنیوی کوي.

د نورو معلوماتو له پارهcdc.gov/coronavirus :

د زکام واکسین او د کوویډ19-
واکسینونه خوندي.
• دا خوندي او ګټور دی چې دواړه د کوویډ19-
واکسین او انفلونزا واکسین په یو وخت کې وکړئ.
•هغه ماشومان چې ال تر اوسه د کوویډ19-
			
		 واکسین لپاره یې عمر ندی
برابر شوی کوالی يش د 		
		 انفلونزا ډوز ترالسه کړي.

		

خپل ځان او ټولنه د کووید 19-او زکام څخه خوندي وساتئ.

که چیرې تاسې د ناروغۍ د کوویډ 19-واکسین
او زکام واکسین
احساس کوئ د کار کولو،
دواړه وکړئ.
ښوونځیو یا ټولنیزو مراسمو
پر ځای په کور کې پاتې شئ.
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ماسک وکاروئ ،حتآ که
واکسین شوي هم یاست.

ټولنیزه فاصله
مراعت کړئ.

السونه او سطحې په
دوامدار ډول ومینځئ.

د نورو معلوماتو له پارهcdc.gov/coronavirus :

