
معلومات،   څه   لږ   اړه   پر   ویروس   کرونا   له    
 

 الندنی دا ته وطنوالو  تاسو  حیث په داکتر او  ورور یو  د زه وطنوالو  او  دوستانو  درنو 

. لیکم معلومات  

 دی والیت یو  چین د چه کی وهان په کی میاشت پر دیسامبر د ناروغی ویروس د کرونا د

 هر. ده ناروغی انتانی یوه دا. وایی ۱۹-کوفیټ ته ناروغی دی. شو  تشخیص ځل لمړی په

 ناروغی دی په چه لری امکان شی، تماس په سره ویروس دی د چه سن هر په شخص یو 

. شی اخته  

 کی ناروغی په یوازی نه خطر ویروس ددی. دی خطرناک ډیر ته جامعه زمونږ ویروس دا

 ویروس دی له وجود انسان د. ده څخه ویروس دی له ناآشنای وجود د انسان د هم بلکه ده،

 ته بل د یو  ویروس دا یوځای سره کی وخت لږ په انسانان نو  ځکه. نده زده ال مقابله ضد پر

 دنیا ټوله کی میاشتو  دری په ویروس دا. کیږی اخته باندی ناروغی کورونا د او  کوی انتقال

. پندیمې وای ته دی. ونیوله   

 شاید به پس نه ورځو  ۴-۷ د نو  ونیوه، تماس سره ویروس دی د انسان یو  چی نه دی له پس

 تبه او  ټوخی وچ ورته نه دی له پس. کړی پیدا تکلیف رقم په سردردی او  ستونی د څه لږ

 بدبختانه خو . کیږی رمټ روغ ورځو  ۳-۴ له پس تکلیفونونه، دی د خلک ۸۰. ٪کیږی پیدا

 ورځ په ورځ او  دیریږی تبه دوی د. شی ناروغه سخت کې جریان په ورځو  ۷ د به ٪۲۰

 د ساه د چی کیږی زیاته دومره لنډې  ساه دا خلکو ۶. ٪کیږی پیدا ورته لنډې ساه سخته ډیره



 په افغانستان د دی، لږ دیر چانس جوړیدو  د دوی د بدبختانه. کیږی وړ ته تداوی ماشین

. دی ناممکن کی شرایطو  وسنیو    

. جوړیږی ژر او  کوی، پیدا تکلیف لږ څخه ویروس دی له ځوانانو  او  ماشومانو  د برخه لویه

 زړه، د چی خلک هغه. شې ناروغه سخت شاید وی جګ نه ۵۰ د یی سن چه خوخلک

 تقریبا   به دا. شی وړ ماشین د ساه د چه لری چانس غټ لری، تکلیف چاغی او  ګرده شش،

 افغانستان د ۵۰٪ کی افغانستان په که چی معنا دی په دا. وی نه ناروغانو  د کرونا د ٪۶-۲

 ناروغی د او  شی ناروغ سخت ډیر به خلک لکه ۹ نو  شی اخته باندی ناروغی دی په نفوس

 چه شی ناروغ سخت داسی کی وخت لږ دېر په به خلک میلیونه دری او . ورکړی ځان څخه

 عادی ژوند د چه شی المل به شرایط دا. وړی نشی مخکی تحصیل او  ښوونځی کار، خپل

. شی مشکل ته ټولو  ژوند او . شی پاتی نه کار د سیستمونه   

 یا تداوی ښه یوه پوری اوسه تر خو  کوی کار سخت ورځ هره دانشمندان چی دی د سره

 پس نه میاشتی ۱۰-۱۴. نلری وجود ال هم واکسین. ندی شوی جوړ ته ویروس دی درمل

. نوی کم هم یی به قیمت او  شې جوړ واکسین وړ تحقیقی او  قانونی اولین شاید  

  

 چی څوک یو  هر. دی ضد پر ویروس دی د عمل ترین ارزان نه ویروس دی له ساتل ځان

 ژوند ښځه مشره یا سړی مشر یو  د هم به سره ځان نو  وساتی، نه ویروس دی له ځان

. دی مهم ډیر ساتل نه ویروس دی له ځان نو . وساتی  

 

  



! وساتو  ځان څخه ویروس دی  له شو  کولی څنګه  

 مخ، مو  سره السونو  چه وکړی کوښښ ومینځی، کله هر السونه ورکړی، اهمیت ته صفای 

. نکړی لمس سترګی او  پوزه  

وکړی ډده نه غیږنه او  ښکول مخ ورکول، الس ته بل د یو  .   

 او  مهمانی. مځی دلیل کوم د بیدون ته کورونو  بل د یو  د نده خالصه اپیدمی دا چی څو  تر 

. مځی ته مراسمونو  نور   

وساتی فاصله متر ۵،۱ څخه بل له یو  .  

وینځی السونه بیا او وکړی کی دستمال کاغذی یو  په پاکول پوزه او وهل پرنجی ټوخی، .    

 

 

 

 په ویورس دا. ده ته ساتلو  ځان نه ویروس دی له طریقه ارزانه ډیره یوه استفاده نه صابون د

کیږی مړ ویروس او  کوی مات پاکټ دا ویروس د صابون. وسیژی کی پاکټ شحمی یو   

 

۲۰۲۰آپریل  ۱        یار هللا داود داکتر احترام په  
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