
 
 

 او نرې رنځ COVID-19کرونا وېروس 
 مخنیوي درملنې باندې (  TB) اې ناروغي په مریلینډ کې د نري رنځ( COVID-19) یا کوروناویرس

 .ده توجه کړې چټکهاو  اړین
 

 

 

 

 ( څه شی دی؟COVID-19کرونا وېروس )
   COVID-19  ښایی د. دا ویروس بل کس ته خپور شي له یو شخص څخه ښایيیږي چې یو تنفسي ناروغي ده چې د ویروس له امله رامینځته ککرونا وېروس 

 .شتونه نه لريلپاره هیڅ پیژندل شوی درملنه کرونا وېروس  COVID-19جدي ناروغۍ المل شي او د نړۍ په کچه د ملیونونو خلکو مړینې المل شوی. د 

 څه ته واي؟ TBنرې رنځ ېا 
  

TB  وژونکي تنفسي ناروغي ده )د باکتریا له امله رامینځته کیږي( چې یو جدي او ځینې وختونه ېا نرې رنځ

 معموال په سږو برید کوي، مګر د بدن په نورو برخو هم اغیزه کولی شي.

 .فعاله ناروغي TBاو د انتان   TBد  TB —لېټنټ -دوه ډولونه شتون لري  TBد 

ناروغۍ  TBد فعال  اته ته نه خپریږي. دا ښایيدا له تاسو څخه دا بل چانتان لری،  TBلیټنټ که چېرې تاسو د 
 ته وده ورکړي.

د  ..دملنه ونه شي دا نورو خلکو ته خپرېدی شي. TBکه چېرې د 

TB .دواړه ډولونه په بریالیتوب سره درملنه کیدی شي 

 
 

 خپل ځان او کورنۍ څنکه وژغورو
 

  که تاسو دTB نو مهمه ده چې خپل وضعیت سره مخ ېېلوړ خطر کې  دزلودل ،

 لرئ. TBیا فعال  ئلر TBلېټنټ تاسو  چې اېا یژنئ او درملنه وکړئوپ

o  دCOVID-19  سره ناروغ کیدل پداسې حال کې چې کرونا وېروس

 کولی شي د سخت اختالالتو المل شي. لرئ TBتاسو 

o د  خپلهTB څنګه چې ستاسو د روغتیا چمتو  درملنه په کلکه تعقیب کړئ

 .وي کونکي لخوا الرښود شوی

  دCOVID-19  (.پټولاحتیاطي تمرین وکړئ )ټولنیز واټن او د مخ 

  په نه انځل شوي الس مخ کړئ.  ېپاک ېاو سطح السونه ومینځئ توګهپه مکرر

 وینځلو څخه ډډه وکړئ.

 خپل سیمه ایز روغتیا  یاخپل روغتیایی چمتو کونکي لرئ  نښانې که تاسو نښې

 ته زنګ ووهئ. څانګې

  ر ژره ځواب ووایاست.پوښتنو ته ژر ت موندلو اړیکېد 

 لوړ خطر لري؟  TBڅوک د نري رنځ ېا 
 

 هغه خلک چې بل هېواد ته ېې سفر کړی وي ېا په کې اوسېدلي وي 

 د متحده اېاالتو، کاناډه، آسترالېا، نېو زېلنډ، ېا لویدیز / شمالي اروپا پرته

  مثال ایډز، د ارګان کمزوره معافیت سېستم لري. څوک چې د(

 درملو کارول چې د معافیت سیسټم ، شوګر، د ، سرطانټرانسپالنټ

 ، او داسې نور(.کوي اغیزه

  څوک چې د نري رنځ ېا نېږدی تماس د هغه خلکو سرهTB .لري 

   شالید درلودل. بې کوره کیدو / بندي کیدود 
 

 

 چرته ټسټ وکړو/نور معلومات:
 ېا لېدنه وکړئ  ۱۲۲ېروس ټسټ کولو لپاره: زنګ ووهئ  د کرونا و

https://coronavirus.maryland.gov/pages/symptoms-testing#locator 

   اړه نور معلومات: پهکې  د کرونا وېروس  مریلنډپه https://coronavirus.maryland.gov/ 

 :مریلنډ کې د نري رنځ په اړه نور معلومات په

  https://phpa.health.maryland.gov/oidpcs/ctbcp/pages/home.aspx 
 

  کنټرول برنامې د الس انجلس کاؤنټي څانګې په اجازه سره موافقت شوی TBد عامې روغتیا د 

 مرکز  MDH 0202د نومبر  کنټرول او مخنیوي لپاره TBد 

 اضافي نښې نښانې TBد 

  نښې نښانې ممکن د اونیو څخه تر کلونو

 TBتي وروسته وده وکړي که چیرې د وروس

 انتان درملنه ونشي.
 

 نورې نښې نښانې 

o د شپې خوله کول او د سینې دوامداره درد 

o د وینې یا بلغم پیدا کول 

o نامعلوم وزن له السه ورکول یا ستړیا 

 کرونا اضافي نښې نښانې COVID-19د 

  ۴۱تز  ۲د مخامخ کیدو څخه نښې نښانې ممکن 
 ورځې وروسته وده وکړي.

 
 :نورې نښې نښانې 

o ي خوند ېا بوي نه حس کولد نو 

o /د ستوني خوږېدل او د پزې بهېدل 

o روانېدل د زړه راډکېدل ېا قې کول 

o د بدن ېا عضالتو خوږېدل 

o اسهال 
 
 

 شریکې نښې نښانې:

 دواړه المل کیدی شي د: TBاو  CoVID-19د 

o ټوخې 
o ساه لنډې 
o بخار 
o یخ 

 

د خپرېدو کله چې په دې نارغېو کس پرنجې، 
 ي.ټوخې، او داسې نور کو

 


