
 

Kontakt oss hvis du lurer på noe:                                    که کومه پوښتنه لرئ زموږ سره اړیکه ونیسۍ 

Sondos Ibrahim Bassam, tlf. 404 71 664, Bente Gausdal, tlf. 975 45 901, eller 

Terje Vangås, tlf. 911 31 339. 

 

 د کورونا معلوماتو ترالسه کولو لپاره مننه.   و کې د پل جوړونکFærderریډر  اپه ف

 .سره په مبارزه کې زموږ سره یاست  ۱۹تاسو د کوویډ 

ابونه همکورونا په اړه پوښتنو ته د سرطبیب د سالم سره د په شا کې تاسو د ښاروالۍ   .ګورئ ځو

اييد  (NIPH) د عامې روغتیا ملي انسټیټیوټ اکسینونو په اړه دا و  :و

 کیدلکم اخته  •

 کې لږ بستر کېدلروغتون  •

 لرل او تنفس ي درملنې ته اړتیا  ېشدید ډیر  لږ  •

 ورسیږي چېرې خبره روغتون تهکه  دلله روغتونونو څخه په چټکۍ سره رخصت کی •

 یا کم چانس لرل په پایله کې د جدي ناروغۍ او مړینې کم خطر  ۱۹ -د کوویډ  •

 د ناروغتیا نورو ته سرایت یا خپرېدل  پد ډیر کم ډول  •

 .و په پرتلهشو   د غیر واکسین •

 



 نیکرونا او واکس

 مرسته نه کوي؟  په ضد کرونید اوم  ن یواکس  ېئ کله چوکړ  نی واکسدریم   ې ول

جدي    omicron کرونیکول د اوم نیبستر دي. واکس ېپه روغتون ک رډیاخته دي.  19 - یډپه کوو ډیراوس 

 .خطر هم کموي ۍناروغ

 

 ه ګپه تو ېزیاغ  جانبي  اختالالت د  ضی ح د

دا د نورمال په   ایا ېچ ویږنه پوه ږتجربه کوي. مو زيیخونر همنظم ریغ ېک انید خپل ژوند په جر ېرمنیم ېرډی

 .ېنه ده ثابته شو که ړیکومه مشخصه اپه دې اړه   ې. تر اوسه پوريیښیږپ لهځ رډیکولو وروسته  نیپرتله د واکس

 

 .شي  به شنډ  ی شي نو دو  ن یواکس  ی فکر کوي که دو  ېهلکان او انجون هړ دوا -  عقیم/ شنډېدل 

 .يیږالمل ک شنډېدود وو  نهینار د ایکوي  زهیاغ ونیږپه ز رمنوید م نیواکس ېچ دا خبره غلطه ده

 

 ی ستیاخ  ینه د یې  نی واکس  یڅه ې هغو کسانو لپاره چ د

د جدي   نی . واکسيیږک تنهښپه کلکه سپارکولو  نی واکسد   ې اندړو پر  ۱۹ -  یډ!! د کووی ناوخته نه د رډی کولو لپاره  نی واکس د

شوي   نی واکسهغه دي چې اخته دي   ۍپه جدي ناروغ ېدا مهال په روغتون ک ې هغه کسان چ رډی ساتنه کوي.  ې اندړپه و وی ناروغ

 .ندي

 

 تعامل  زی ولنټ

شئ  یتاسو کول ه،ګتو ې. په داستیتاسو ورسره  ېچ ئړمحدود ک ریتاسو د هغو خلکو شم ېدا مهمه ده چ •

 .که تاسو ناروغه شئ ئړمحدود ک دلیخپر عفونتد 

 

شئ د کرسمس   یونه لرئ. تاسو کول لمانهیم رډی خهڅ ۱۰له  ېپه کور ک رهیسرب ۍکورن ېد خپل دیتاسو با •

 .سره ېمتر فاصل  وید  ځترمن لمنوید مالبته ولرئ،  لمانهیم ۲۰تر  لځ وی ېک انیپه جر ویاو نوي کال رخصت
 

 .احساس کوئ غۍنارود که تاسو  ئړوک نهیوساتئ او د کورونا لپاره معا انځتاسو خپل  ېدا مهمه ده چ •

 

ل دیلد چا سره وساتئ او  انځخپل  دیاوسئ. تاسو با ېپه انزوا ک دیتاسو با است،یکه تاسو په کورونا اخته  •

 .اوسئ ېوازیشي که تاسو  یدیته رسول ک ېتوکي ستاسو درواز نړیاو نور ا هړ. خوائړک ونه

 

 ی درناو په

 جاکوبسن  ډرن ټ س ډنور نی لی ا

 کمون سرطبیب /  ۍاروالښ د

 

www.færder.kommune.no 


