
 

 

 

 وکړئ؟ ساتنه څخه نورو او ځان د څنګه مهال پر خبردارۍ درجې دوهمې د
 . دی حالت نورمال خوندي نوی زموږ خبردارۍ درجه دوهمه. ونیسئ کې نظر په خوندیتوب .1
 . وکړئ کې څنګل خپل په ټوخی او پرنجیدل. ورکړئ دوام ته مینځلو الس لپاره ثانیو ۲۰ د .2
 . کړئ عفوني ضد ځایونه/سطحې کاروونکي توګه مشترکه په کې کار او کور په .3
 . ئش پاته کې کور یاست، ناروغ تاسې که .4
 :کړئ، ترسره معاینات( ۱۹-کووید) کرونا د ،لرئ هم یو خهڅ نشې الندې د که .5

 ټوخی 
 خوږ ستوني د  
 پوزه روانه  
 تبه  
 ورکول السه له توان تشخیص خوند یا بوی د  
 مرسته روغتیایي سره چټکی په باید تاسې وي، نښه بغل سینه/پړسوب سږو د يش کېدای تنګېدل سا د ) تنګېدل سا د 

 (.کړئ ترالسه
 

 :ئش والړ ته CBAC یا مرکزونو ټولنیز معاینې د کرونا د               
 وګورئ دلته ،ریاست روغتیا ناحیې آکلنډ د
 ئش والړ پایه تر پاڼې د ،وګورئ دلته ،خدمتونه روغتیایی منوکاو د
 .ئش والړ پایه تر پاڼې د وګورئ، دلته ،ریاست روغتیا ناحیې ویټماتا د

 

 . کړئ مراعات واټن متره دوه څخه نورو له کې صورت په امکان د .6

 . اونیسئ کې نظر په خوندیتوب خو ،يش پراخیدای اوس حلقه ستاسې .7
 له شمېر حاضرینو د باید کې غونډه ډول هر په( دننه کور د لکه) فضا تړلې او فضا خالصې د – ‘لري مینه سره ګوڼې ګڼې’ د کرونا .8

 .دي(  مراسم جنازې قبیلې ماوري د نیوزیلنډ د) تنګي او مراسم جنازې د حالت استثنایي یوازینی .يشن زیات څخه ټنه ۱۰۰

 تماس په ورسره تاسې چې کې کولو پیدا په کسانو هغه د ،يش پېښه ورته اړتیا که کار، دا. کړئ یادداشت حرکات/خوځښتونه خپل .9
  . کوي مرسته یاست ويش
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 السرسی ته خدمتونو روغتیایي مهال پر خبردارۍ درجې څلورمې او درېمې د

 

ی؟وکړ څه مهال پر خبردارۍ درجې څلورمې د تاسې - پاملرنه روغتیایي  

 ؟دی ښه حالت روغتیایي ستاسې .1
 سئ پاته کې کور په 

 کړئ تعقیب الرښوونې خبردارۍ درجې څلورمې د 

 ته پاملرنې یا معاینې تاسې آیا دی، نه ښه حالت روغتیایي ستاسې .2
    لری؟ اړتیا

 

 کله او دي، غوندې نښې( زکام یا ریزش لکه) ناروغی نورې د لکه نښې( کرونا) ۱۹-کووید د
 نښې کرونا د. لری کرونا حتما تاسې چې نده معنا دې په دا ولری نښې کرونا د تاسې چې

 :وي ډول الندې په سي کېدای
 ټوخی 
 خوږ ستوني د 
 پوزه روانه  
 احساسول نه بوی د  
 تبه  
 په باید تاسې او وي، نښه پړسوب سږو یا بغل سینه د سي کېدای دا) .بندېدل ساه د 

  (.کړئ ترالسه مرسته روغتیایي سره چټکی
 

  :نو لری، نښه کومه څخه نښو سوي ذکر پورته د تاسې که

 یا ،ووهئ زنګ ته رسونکي خدمت روغتیایي ایزې سیمه یا ډاکټر، کورني خپل  
 شمېره، دغه په ته روغتیالیکې لپاره کولو ترالسه مشورې روغتیایي د 

       .ووهئ زنګ 08003585453

      
 کېدلو واقع کې معرض په کسانو لرونکو نښه کرونا د او سفرونو، وروستي نښو، د ستاسې

 رسونکی خدمت روغتیایي ایز سیمه د یا روغتیالیکه ډاکټر، کورنی ستاسې به اساس په

 که ووځئ کوره له خاطر په کولو ترسره معاینې خوندي د تاسې آیا چې ووایي ته تاسې به

     .نه

 

 زنګ ته خدمت روغتیایي خپل لومړی لرئ، اړتیا ته پاملرنې روغتیایي نورو تاسې که 

  .دي خالص دفترونه ډاکټرونو کورني د چې دې په ،ووهئ
 خپل لومړی کې، مخ څخه تګ د نو واخلی، واکسین ریزش د چې لری اړتیا تاسې که 

 توګه خوندې په ځان څو تر ،ووهئ زنګ ته فارمسست ایز سیمه یا ډاکټر کورني
   .وکړئ کلک دلته لپاره لېدلو پوسټرونو واکسین د ریزش د. کړئ واکسین

 -influenza-http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020
/campaign 

 یاست؟ مخ سره حالت بیړني د تاسې آیا  .3
 ۱۱۱ یا ،ووهئ زنګ ته شمېرې 

 څانګې بیړنۍ .سئ والړ ته څانګې بیړنۍ روغتون، نږدې ټولو ټر د ته کور خپل 
 .يد خالص
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 کوی؟ څه مهال پر خبردارۍ درجې دریمې د تاسې - پاملرنه روغتیایي

 دی ښه حالت روغتیایي ستاسې .1
 په کورنۍ د خپل نو یاست، نه باندې د خاطر په ورزش یا سودا د او یاست، نه کې ښوونځي یا کار په تاسې که 

  .سئ پاته کې حلقې

 کړئ تعقیب الرښوونې خبردارۍ درجې درېمې د.  

 ووهئ زنګ ته ډاکټر کورني خپل لپاره کولو ترسره د کارونو الندې د: 
 لپاره واکسین وروستی ریزش د ماشومانو د 
 درکولی واکسین ریزش د ته تاسې هم فارمسست ایز سیمه ټولنې د ستاسې) لپاره واکسین ریزش د ته ځان خپل 

 .وکړئ کلک دلته لپاره لېدلو پوسټرونو واکسین د ریزش د ژبو بېالبېلو په(. سي
 /campaign-influenza-http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020  

  لری؟ اړتیا ته پاملرنې یا معاینې تاسې آیا دی، نه ښه حالت روغتیایي ستاسې .2
 دې په دا ولری نښې کرونا د تاسې چې کله او دي، غوندې نښې( زکام یا ریزش) ناروغی نورې لکه نښې ۱۹-کووید د

 :وي ډول الندې په سي کېدای نښې کرونا د. لری کرونا حتما تاسې چې نده معنا

 ټوخی 
 خوږ ستوني د 
 پوزه روانه  
 احساسول نه بوی د  
 تبه  
 روغتیایي سره چټکی په باید تاسې او وي، نښه پړسوب ږوس یا بغل سینه د سي کېدای دا) .بندېدل ساه د 

  (.کړئ ترالسه مرسته
 

   لری؟ نښه یوه هره څخه نښو سوي ذکر پورته د تاسې که       

 یا ،ووهئ زنګ ته رسونکي خدمت روغتیایي ایزې سیمه یا ډاکټر، کورني خپل  

 ووهئ زنګ 08003585453 ېره،شم دغه په ته روغتیالیکې لپاره کولو ترالسه مشورې روغتیایي د، 
  یا ،(کښېکاږئ آپشن یا غوراوي لومړی خاطر په السرسي د ته ژباړونکي)

 یا مرکزونو ټولنیز معاینې د کرونا د سوي ذکر الندې CBAC سئ والړ ته:  
 سی کولی ترالسه دلته معلومات نور یې اړه په ،ریاست روغتیا ناحیې آکلنډ د
-stories/covid-publications/latest-and-us/news-http://www.adhb.health.nz/about
/network-testing-community-19 
 سی کولی ترالسه دلته معلومات نور یې اړه په ،خدمتونه روغتیایی منوکاو د

 /https://countiesmanukau.health.nz/covid-19 سئ والړ الندې کې پاڼې په 
 سی کولی ترالسه دلته معلومات نور یې اړه په ،ریاست روغتیا ناحیې ویټماتا د
/information-19-visitors/covid-https://www.waitematadhb.govt.nz/patients 

  هپ ېڼاپ ېک ېدنال ړالو ئس
 

  :ووهئ زنګ ته خدمت روغتیایي خپل لومړی لرئ، اړتیا ته پاملرنې روغتیایي( ډول بل پرته کرونا له یعنی) نورو تاسې که 

 دي خالص دفترونه ډاکټرونو کورني د چې دې په 
 زنګ ته ډاکټر کورني خپل لومړی لرئ، اندېښنه روغتیایي کومه بله که یا او یاست ناروغ تاسې که 

  ووهئ

 کې روغتونونو په خدمتونه روغتیایی سوي پالن وړاندې له 
 نږدې له سره ډاکټرانو د. دي سوي نیول تدابیر سخت کې روغتونونو په لپاره، خوندیتوب د ستاسې 

 په چې ناروغانو هغه. کیږي سره تر الرې له ویډیو او تلیفون د نوومالقات ډیری به ځای پر لېدلو
 چې دا مګر سي، والړ ته مالقات خپل دي دوی دی، یولین وخت مالقات د وړاندې له کې روغتونونو

  .راځئ مه تاسې چې ووایو ته تاسې موږ
 وګورئ پاڼه فېسبوک د یا پاڼه وېب ریاست روغتیا د سیمې د خپل لپاره معلوماتو نورو د 

 سی کولی ترالسه دلته معلومات نور یې اړه په ،ریاست روغتیا ناحیې آکلنډ د
-publications/latest-and-us/news-https://www.adhb.health.nz/about
/19-covid-coronavirus-stories/novel 
 
 
 سی کولی ترالسه دلته معلومات نور یې اړه په ،خدمتونه روغتیایی منوکاو د
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-telephone-to-move-to-health-https://www.countiesmanukau.health.nz/news/cm
/consults 
 سی کولی ترالسه دلته معلومات نور یې اړه په ،ریاست روغتیا ناحیې ویټماتا د

https://www.facebook.com/WaitemataDistrictHealthBoard 

 یاست؟ مخ سره حالت بیړني د تاسې آیا .3
 ۱۱۱ بیړنۍ .سئ والړ ته څانګې بیړنۍ روغتون، نږدې ټولو ټر د ته کور خپل یا ،ووهئ زنګ ته شمېرې 

 . يد خالص څانګې

 

 روغتیالیکه

  ده؟ ناروغه کورنۍ ستاسې یا تاسې آیا

 

  ته لیکې کرونا یا روغتیالیکې تاسې چې کله

  لری؟ اړتیا ته ژباړونکي تاسې آیا وهئ، زنګ

 

 

 

 

  

زنګ ووهئ.۱

:روغتیالیکې لپاره

0800 611 116 

یا

:کرونا لیکې لپاره

0800 358 5453 

ژباړونکي ته د السرسي په . ۲
لومړی غوراوي یا آپشن خاطر 

کښېکاږئ،

یایي تر څو د روغتوکړئصبراو بیا 
کارکوونکي سره خبرې وکړئ 

(په لیکه باندې پاته سئ)

نوم روغتیایي کارکوونکي ته د خپل ژبې. ۳
ووایاست

د مثال په توګه، کوریایي؛

تر څو روغتیایي وکړئصبراوس بیا 
کارکوونکې ستاسې د ژبې /کاروونکی

یدای دا کار ک. ژباړونکی په لیکه باندې راولي
سي څو دقیقې وخت اونیسي 

(په لیکه باندې پاته سئ)

.ژباړونکی وصل سو. ۴

نو اوس د خپلو روغتیایي اندېښ
په اړه د ژباړونکي یا د 

روغتیایي کارکوونکي سره 
وکړئخبرې
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 پاڼې وېب ګټورې

 

 :سئ والړ ته پاڼو وېب الندې اړه، په معلوماتو رفاهي یا خدمتونو روغتیایي سوې ژباړل د

 (:لپاره ټولنو د) خدمتونه روغتیا عامې ایز سیمه آکلنډ د -our-for-information-19-https://www.arphs.health.nz/covid
communities 

 متحده وړاندې په کرونا د (19-United Against Covid )پاڼه ویب :https://covid19.govt.nz/ 
 آتیرووا بالنګ د (Belong Aotearoa )پاڼه وېب :resources-19https://www.belong.org.nz/covid 
 سئ والړ لپاره اخیستلو معلومات د اړه په پنااخیستونکو او مهاجرینو د ته پاڼې وېب چارو مهاجرینو د حکومت نیوزیلنډ د :

information-19/migrant-us/covid-https://www.immigration.govt.nz/about 
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