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په خپریدو کې کمی راولي، د متاثره شوي  19 –د هیوسټن د روغتیا څانګه اضافي اقدامات ترسره کوي څو د کووېډ 

 کسانو شمیره راټیټه کړي 

د هیوسټن د روغتیا څانګه اضافي اقدامات ترسره کوي چې د خپلې ټولنې د روغتیا خوندیتوب وکړي او د دې لپاره په دې موخه 

په خپریدو کې کمی راولي او د متاثره شوي کسانو  (COVID-19ړاندې کوي چې د نوي کورونا ویروس )شرایط او سپارښتنې و 

 شمیره راټیټه کړي. 

 بجو څخه تطبیق کیدونکي: 8سهار  2020، 17د مارچ 

 ورځو لپاره بند وي.  15بارونه او نایټ کلوبونه به د  •

ورځو لپاره بند  15ی کې د خوراک ورکولو خدمت د د خوراکي شیانو خدمت وړاندې کوونکي موسسې به په خپل ځا •

 کړي. 

د دې شرایطو له مخې به هغه رستورانت چې خوراک رسوي او ډرایو ترو سروس، د دریمې ډلې د رسولو خدمتونه او د 

خوراکي شیانو دوکانونه نه متاثره کیږي. 

 

دا د ټولنیزې فاصلې الرښود پراخه کړی دی. اوس دغه څانګه COVID-19د هیوسټن د روغتیا څانګه د عامو خلکو لپاره خپل د 

سپارښت کوي چې د هیوسټن ټول اوسیدونکي باید له لسو یا زیاتو کسانو د ګروپ څخه ځان وساتي، چیرې چې له یو بل سره د  

 نږدې تماس احتمال وي. 

 اوسیدونکیو لپاره الرښود د هیوسټن د ټول 

 یا زیاتو خلکو د غونډې څخه ځان ساتئ.  10د  •

ډراییو ترو، پک اپ یا د رسد د انتخابونو څخه  –په بار، رستورانتونو او خوراکي ځایونو کې خوراک څښاک مه کوئ  •

 استفاده کوئ. 

 د غیر ضروري سفر، شاپنګ او ټولنیز لیدنو کتنو څخه ځان ساتئ.  •

په سخت جدي وضعیتونو کې نرسنګ هومز یا د ریټایر منټ یا اوږد مهاله پاملرنې مرکزونو ته مه ځئ، بې له هغه که  •

 تاسې تللو ته اړتیا لرئ.  

 د روغتیا ښه شخصي صفایي کوئ: •
o  .خپلو سترګو، پوزې او خولې له نا مینځل شوي السونه مه وروړئ 
o  د ټوخي او ترنجي کولو په وخت ټشو خولې ته نیسئ او بیا دغه ټشو غورځوئ. که ټشو نه لرئ، خپله څنګل

 کاروئ.   ټوخي او ترنجي ته خپل السونه مه نیسئ. 
o   له ناروغه کسانو سره د نږدې تماس نه ځان ساتئ، په ځانګړي توګه که تاسې د کورونا ویروس د ستر خطر

 سره مخامخ یاست. 
o رام کوئ، زیاتې اوبه څکئ، صحتمند خوراک کوئ او د ذهني فشار څخه ځان ساتئ څو مو مدافعه  زیات ا

 پیاوړې وي. 

 کله چې ممکن وي له کور څخه په کار او زده کړه کې ځان ښکیل ساتئ.  •

ه تللو حتی که تاسې ناروغ هم نه یئ، روغتونونو، د اوږد مهاله پاملرنې مرکزونو یا نرسنګ هومز ته تر ممکن حده ل •

څخه ځان ساتئ.  که تاسې بیا هم دې مرکزونو تللو ته اړتیا لرئ، په دې کې محدود وخت تیروئ او له ناروغانو څخه 

 ځان په شپږ فوټه فاصله کې ساتئ. 

که تاسې د انفراسترکتور په داسې خطرناک صنعت کې کار کوئ، چې هوم لېنډ سکیورټي خطرناک ګرځولی وي، لکه،  •

خدمتونه او دارد درملو او خوراکو رسول، نو تاسې د خپل عادي کار د مهال ویش برابرولو لپاره د روغتیا ساتنې 

الرښود تعقیب کړئ څو په کار کې ستاسې د روغتیا  CDCځانګړی مسؤلیت لرئ.   تاسې او ستاسې ګومارونکی باید د 

 خیال وساتل شي. 



 

 

 

    

 د هیسوسټن د روغتیا څانګه  
8000 North Stadium Drive 

Houston, TX 77054 
832-393-5169 

HOUSTONHEALTH.ORG 

Pashto 2020 

په تکرار سره د تازه  HoustonEmergency.org/covid19ځان خبر ساتئ.  معلومات په تکرار سره بدلیږي.   •

 معلوماتو او اپ ډېټس لپاره ګورئ. 

 په زیات خطر لرونکي کسانو کې دا شامل دي: 

 کلن او د زیات عمر 60 •

 هغه کسان چې ناروغۍ لري، چې په دې کې د زړه، سږو ناروغي یا دیابیت شامل دي.  •

 هغه کسان چې د مدافعې کمذوري سستمونه لري.  •

 امیندوارې ښځې.  •

د ناروغۍ لرونکي ماشومانو پاملرنه کوونکي باید د روغتیایي چارواکو سره په دې اړه مشوره وکړي چې آیا د هغوی ماشومان 

ې شي او کنه.  هر هغه څوک چې په دې اړه پوښتنې لرې چې آیا د هغوی وضعیت هغوی د نوي کورونا ویروس د په کور کې پات

 خطر سره مخامخ کوي او کنه، باید د خپل روغتیا ساتنې د چارواکو سره مشوره وکړي. 

 

 د کاري ځایونو او سوداګریو لپاره الرښود 

ارکوونکو لپاره دا زیاته اسانه کړي چې په داسې طریقه کار کوي چې د ګڼې ګومارونکي باید اقدامات ترسره کړي څو د خپل ک

 ګوڼي سره د نږدې تماس څخه هغوی وساتل شي.

 ګورمارونکي باید:

 چې د څومره کارکوونکو لپاره عملي وي، د ارتباطي یا مخابراتي انتخابونو څخه استفاده وکړي.  •

 کې پاتې شي او د ناروغۍ د رخصتۍ په ګټو کې اسانتیا راولي.  کارکوونکو ته ووایي چې کله ناروغ وي نو په کور •

 باید په غیر عادي وختونو کار پیل او بند کړي څو په یو وخت د زیاتو خلکو د تګ راتګ مخه ونیول شي.  •

 

 د هغه خلکو لپاره الرښود چې ناروغه دي 

 کله چې ناروغ یئ، په کور کې پاتې کیږئ.   •

 کله چې ناروغ یئ، عامو ځایونو ته مه ځئ.   •

 که ضروري نه وي نو د طبي غونډو څخه ځان ساتئ.   •

 که تاسې هر ډول ناروغي لرئ، د تللو نه مخکې د خپل ډاکټر دفتر ته زنګ وهئ.  •

په ایمرجنسۍ کې باید هغه خلکو ته خدمت وړاندې کړل شي چې   ایمرجنسۍ ته بې له میډیکل ایمرجنسۍ څخه مه ځئ.  •

 زیاته اړتیا لري.  

لرئ، د روغتیایي چارواکي سره تماس ونیسئ.  له ه تاسې ځینې عالمات، لکه ټوخی، تبه یا د تنفس نورې څه ستونزې ک •

 تللو څخه مخکې تاسې باید زنګ ووهئ.  

 

 

 2020مارچ  16 ترمیم/اپ ډېټ شوي:


