corona

دمنارک په نړی کي یو د هغو ملکونو څخه دی ،چی
د خپل نفوس په تناسب تر ټولو ډیر کسان آزمایښ
کوي .دا ډیره مهمه ده چي د خپریدوزور ټیټ
وساتل شی او اپیدمی تر کنرتول الندی راشی.
په دمنارک کي دواړه د نښی نښانی واال او يب نښي
نښاين واال آزمایښ کیږی.
د کوید  ۱۹نښي نښانی د بیلګي په توګه ،تبه،ټوخی،
د نفس اخیستلو ستونزی ،د رس درد ،د عضالتو درد
او د ستونی درد.
که چیریی نښي نښانی لری کورته الړ شی او ځان
ګوښه یا کوټه قلفی کړی او په کور کي پاتی يش.
که چیری ناروغ احساسوی او د کوید  ۱۹نښي نښاين
لری  ،باید دايس وکړی
• کورته الړشي او تر څو چی مو آزمایښ کیږی کور
کي پاتی شی
• ځان آزمایښ کړی  -ماسک مو په یاد ولری
• وروسته له آزمایښ کورته الړ شی  ،او د ځواب د
اخیستو تر وخته کور کي پاتی شیی

PASHTO

د کوید ۱۹
آزمایښ
داسی د آزمایښ لپاره وخت نیسي
په الندی حالتونو کي د الندی انترنتیی پاڼی
له الری وخت Coronaprover.dkونیسي

د آزمایښ ځواب داسي ترالسه کوی
 Sundhed.dkتاسو باید دبرقی کيل په واسط د
روغتیایي پاڼی ته ننوزی او ځواب وګوری

• ځان روغ احساسوی ،اواړتیا نلریی چی د یو
طبیب سره خبری وکړی ،ولی بیا هم غواړی چی
آزمایښ وکړی
• تاسو د کوید  ۱۹خفیفي نښي نښاني لری ،ولی
ددی اړتیا نلری چي د یو طبیب سره خبری وکړی

که چیری د کوید  ۱۹ځواب مثبت وی ،نوهلته لیکل
شوی مثبت ،ښکاره شوی ´Positiv´, `Formodet
 .positiv´ ´påvistکه چیری تاسو په ناروغی اخته
یاست داډیره مهمه ده ،چه ځان ګوښه یا کوټه قلفي
کړی ،چي نور پي اخته نشی

په یاد ولری ،کله چی تاسو د کرونا د آزمایښ
د پاڼی له الری وخت نیيس نو د برقی کيل له الری
ور ننو ځی Coronaprover.dk

که چیری ناروغی ونلری هلته لیکلی منفی یا ښکاره
نشول ´Negativ´eller íkke påvist

په الندی حالتونو کښی د خپل طبیب او یا ۱۸۱۳
شمیری رسه اړیکه ونیيس
• د کوید  ۱۹نښي نښاني لری او ځان ناروغه
احساسوی ،او غواړی د یو طبیب سره خبری
وکړی
• تاسو نا آرامه یاست او یا هم شک لری
• تاسو غواړی چي د  ۲کلونو نه ټیټ ماشوم
آزمایښت وکړی
تاسو باید هم آزمایښ وکړی ،که چیری د یو نیول
شی کس رسه مو نږدی اړیکه درلوده .نږدی اړیکه
په معمولی توګه د هغه چا رسه ده چی تاسو د
هغوی رسه اوسیګی او یا هم بدیږي .دا هم کیدای
يش چی ستاسو ملګرې یا همکاران وويس ،چی تاسو
وررسه نږدی اړیکه درلوده.
که چیری ستاسو څخه وغښتنه وشی ،بیاهم باید
تاسو آزمایښت ورکړی .دا د بیلګي په توګه د بسرتی
کیدو ،تداوي او یاهم معایناتو په ارتباط وی .یا د
خپریدو د چیني د پیدا کولو لپاره د بیلګي په توګه :
ښوونځې ،د اوسیدلو ساحه او یا د کار ځای.

د کوید  ۱۹په هکله نور معلومات دلته ترالسه کړی
Coronasmitte.dk
که چیری د کوید  ۱۹په هکله پوښتنه لری ،تاسو
همدارنګه کوالی شی د روغتیایي اداری ۲۴
ساعته شمیری رسه اړیکه ونیيس دتلفون شمیره
۷۰۲۰۰۲۳۳

