
 کورني ټېسټ نتیجه سره په کور کې باید څه وکړل شي  19-د کوید 

 cv.nmhealth.org/selftestکه تاسو هرډول پوښتنه لری، نو مهرباني وکړئ  

 3453-600- 855- 1 دغه ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ یا د کورنا ویروس ټلېفون شمېرې ته زنګ وکړئ:  

 د ټېسټ نتیجه منفي ده   د ټېسټ نتیجه مثبته ده 

  

 
  

 
  

 

 ورځو لپاره په کور کې پاتې شئ  5د 
 )د دواړو لپاره د واکسین شویو او غیر واکسین شویو لپاره( 

 د اعالیمو درلودل  
 )د دواړو لپاره د واکسین شویو او غیر واکسین شویو لپاره( 

 د اعالیمو نلرل 
 )د واکسینو په حالتونو پورې اړه لري: الندې وګورئ( 

  

 
 ټوخی •  

 تبه/لړزه  •
 ساه بندي  •
 د اعضالتو او بدن دردونه  •
 استفراق، اسهال •
د ذایقې او بوی حس   •

 ورکېدل

 

 
  

خو د کورنۍ له نورو   په کور کې پاتې شئ
 غړو لرې ځانګړې کوټه کې. 

 اضافي ټېسټ ته اړتیا نلرئ PCRتاسو د 

وروسته کوم اعالیم نلرل،    ورځې 5که تاسو 
  5نو تاسو له کوره بهر وتلی شئ خو باید د 

 ورځو نور لپاره باید ماسکو واچوئ. 

 

 اوس نو بل هېڅ ټېسټ ته اړتیا نشته مګر: 

  

  

  PCRکه امکان لري، 
ټېسټ وکړئ یا په کور کې  

ورځو لپاره ټېسټ   2-1د 
 ترسره کړئ 

باندې مبتال وي   19-که تاسو داسې چا سره چې کوید
 له نیژدې تماس نیولی: 

که تاسو ټول هغه واکسین په وخت کړي     
 چې تاسو ورته په شرایطو برابر یاست: 

 ورځو لپاره واچوئ   10نو یو ماسک د   •

ورځ که امکان لري ټېسټ    5خو په   •
 ترسره وکړئ 

که تاسو واکسین نه دي کړي، یا مو واکسین  
نه دي تکمیل کړي یا مو د واکسینو تقویت  

 است( نه دي تطبیق کړئ )په تاریخ برابر نه ی 

 ورځو لپاره په کور کې پاتې شئ   5د   •

ورځو لپاره چې له  5نو یو ماسک د  •
 نورو سره اوسېدلی واچوئ 

ورځ که امکان لري ټېسټ    5خو په  •
 ترسره وکړئ

  

تر هغه پورې په کور کې پاتې شي چې  
 ترڅو مو د ټېسټ نتیجه نه وي راوتلې. 

 

که تاسو تبه لرئ، تر هغه پورې په کور کې پاتې شئ تر څو د 
 ساعتونو لپاره نه وي ورکه شوې  24مو تبه د 

 

که ستاسو  
ټېسټ نتیجه مثتب 
وي، د مثبت نتیجه 
لپاره الرښوونې 

 تعقیب کړئ. 

که ستاسو د 
ټېسټ نتیجه بېرته 
منفي وه، نو په دې 
وخت کې بل ټېسټ 

 ته اړتیا نشته. 

 
 

که د کوید پخشېدلو د مخنیوي په موخه، نو  
ټولو هغه کسانو ته ووایاست چې تاسو  
ورسره له نیژدې پاتې شوي یاست او 

تشویق یې کړئ چې خپل ټېسټ وکړې، خپل  
اعالیم تعقیب کړي، او نورو خلکو ته یې د 

 پخشېدلو مخنیوی وکړي. 

 

  

که تاسو ټېسټ نشی کول، نو فرض  
کړئ چې د ټېسټ نتیجه مو مثتب ده 

 نو په کور کې پاتې شئ 

  

که په تاسو کې یې اعالیم راڅرګند شول، نو کور کې  
 " کالم ته الړ شئ HAVE SYMPTOMSپاتې شئ او " 

 


