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ټول په کور کې پاتې شئ.

هر څوک د کويد 19-د مخنيوی وړتيا لري.
په ټولو شرایطو کې په کور کې پاتې شئ،
:استثناء

څنګه يې مخنوي وکړو

>کار ته او له هغه ځایه سفر وکړئ چیرې چې ستاسو
کار الزمي خدمت دی gov.ie .وګورئ
>د اړینو خواړو او کورني توکو پلورلو لپاره
>د طبي لیدنو کتنو ته تللو او درمل ترالسه کولو
>د کورنۍ د حیاتي دالیلو لپاره لکه د ماشومانو ساتنې،
زړو او زیان منونکو خلکو یا د چا پاملرنه کول لپاره
مګر د ټولنیز کورنۍ لیدنو څخه ځان وساتئ.

بس کړه

واټن

ووينځه

الس ورکول يا غاړه اخيستل
د روغتړ يا سالم پر محال

د نورو خلکو څخه ځآن
 2متره ( )6فټ وساته ،په
ځانګړي توګه له هغو خلکو
چې صحت يې خه نه وي.

د ککړتيا څخه ځان
ژرغورنې لپاره السونه بيا
بيا ځلې ووينځئ

>د خپل کورڅخه په  2کیلو میتر کې تمرین وکړئ.
تاسو ممکن د خپل کورنۍ ماشومان هم پکې شامل
کړئ مګر باید د نورو خلکو څخه  2متره فزیکي واټن
مراعت کړو.
کوکون (ځان ساتنه) د  70څخه زيات عمر لرونکو لپاره وړاندې
شوي او يا هغه څوک چې جدي روغتيايې ستونزي د کويد 19-په
وړاندې لري .تاسې د دې په اړه په  hse.ieکې معلومات کتالئ
شئ.
په ياد ولرئ ،د هغه چاسره چې تاسې نه اوسيږئ له هغې سره د
بنډار زمينه نشئ برابرولې.
که چيرې تاسې عاليم لرئ ،ځان له نورو بيل کړئ تر څو نور
وساتئ او خپل ډاکټر  GPته زنګ ووهئ.
د معلوماتو او مشورو لپاره  hse.ieوګورئ يا  HSELiveته
په  1850 24 1850زنګ ووهئ

د ورځني معلوماتو لپاره الندې ويب پاڼې وګورئ

www.gov.ie/health-covid-19
www.hse.ie

پټ کړه

ځان وساتئ

پاک کړئ

د ټوخي يا پرشنجي پر مهال
خوله او پوزه د کاغذ يا
لستوڼو په واسطه پټ کړئ
او استعمال شوي کاغذ لرې
کړئ

د سترګو ،پوزې ،يا خولې
لمس کول په نه وينځل شويو
السونو سره

او په مکرر ډول لمس شوي
شيان پاک (غير منتن) کړئ

عاليم
>تبه (لوړه درجه)
>ټوخي
>ساه بندي (ساه لنډه لنډه کيدل)
>تنفسي ستونزي

ايرلينډ د  WHOاو  ECDCپه مشوره په
سترتيژي په جوړولو اجرات کوي

