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 څه �ش دی؟ 19-کوو�ډ
لھ یو شخص څخھ بل تھ  19-کووٻډ . ھم ویل کیږيکوروناویروس  دې تھ . دهناروغي  یوه 19-کووٻډ

خو نور . اختھ شي نو یو څھ ناروغھ شي او پھ کور کې ښھ شي 19-ډٻرۍ خلک چې پھ کووٻډ .خپریږي
 19-د ځینو خلکو روغتیایي ستونزې حتی وروستھ لدې چې دوي نور کووٻډ. خلک سخت ناروغیږي
 .ونلري ھم، دوام مومې
-لھ ھمدې املھ ده چې د کووٻډ. لھ املھ روغتون کې بستر شي او حتی مړه شي 19-خلک کیدای شي د کووٻډ

 .لګول ډٻر مھم دي) پیچکارۍ(واکسین  19
 

ن څه �ش دی؟  وا�سنی
واکسینونھ د اوږدې مودې لپاره د ناروغیو سره د مبارزې پھ   .چې د پیچکارۍ پھ بڼھ وي دی درمل یو واکسین

دوي مونږ د شري او کوڅک . مونږ کې ډٻریو بېالبېل واکسینونھ کړي دي. موخھ کارول کیږۍ
)chickenpox (پیچکارۍ او مونږ کې ډٻر ھر کال د انفلوینزا واکسین یوه . پھ څیر ناروغیو څخھ ساتلی یو

 .لګوي
 

 وا�سینونه څه �ش دي؟ 19-د کوو�ډ
او ) Moderna(، موډرنا )Pfizer(واکسینونھ شتھ چې د فایزر  3بېالبېل  19-پھ متحده ایاالتو کې د کووٻډ

دا ټول ډیر ښھ کار کوي او . پھ نوم شرکتونو لخوا جوړ شوي دي) Johnson & Johnson(جانسن او جانسن 
-کھ دوي پھ کووٻډ. د اختھ کېدلو احتمال یې خورا کم دی 19-ھغھ خلک چې دا پیچکارۍ لګوي پھ کووٻډ.  وړیا دي

 .اختھ شي، نو واکسینونھ دوي د سختې ناروغۍ، روغتوني پاملرنې تھ د اړتیا او مړینې څخھ ساتي 19
وئ ترڅو واکسین ښھ کار تاسو باید دواړه پیچکارۍ ولګ. پیچکارۍ ولګوئ 2د فایزر او موډرنا سره تاسو باید 

پیاوړې . پیچکارۍ ھم کلھ یې چې وار راشي، ولګوي" پیاوړې کوونکې" 19-خلک باید د کووٻډ. وکړي
د نورو . پروړاندې ځواکمن ساتي 19-کوونکې پیچکارۍ یوه اضافي پیچکارۍ ده چې ستاسو بدن د کووٻډ

 .معلوماتو لپاره د پیاوړي کوونکي دوز د حقایقو پاڼھ وګورئ
 

 وا�سینونه خوندي دي؟ 19-ا�ا د کوو�ډ
پھ ملیونونو . دوي باید د خوندیتوب سخت مقررات پوره کړي. دوي پھ لسګونو زرو خلکو ازمایل شوي دي! ھو

 .واکسینونھ ترالسھ کړي 19-خلکو د کووٻډ
دا معموالً . لريد واکسین ترلګولو وروستھ، ځینې خلک د مټ درد لري یا داسې احساسوي لکھ دوي چې انفلوینزا 

د پیچکاریو ګټې د خطرونو پھ  19-د کووٻډ. د سختو اړخیزو اغېزو احتمال ډٻر لږ دی. یواځې څو ورځې دوام کوي
 .پرتلھ خورا ډیرې دي

 !ژغوري ژوند وا�سینونه 19-د کوو�ډ
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ن  19-و�ې با�د د کوو�ډ وا�سنی
 ول�وم؟
د . څخھ د ځان او نورو د ساتنې لپاره خوندي الره ده 19-دا د کووٻډ

 .واکسینونھ ژوند ژغوري 19-کووٻډ
 

) �ې MARYLANDپه م��لینډ (
؟ ي

ن ترالسه کوالی �ش  څوک وا�سنی
کالھ یا ډیر وي کوالی شي د  5ھر ھغھ څوک چې عمر یې 

 .پیچکارۍ ولګوي 19-وٻډکو
 

 
 

ن ترالسه   ته وا�سنی زە په م��لینډ �ې چ�ی
 کوالی شم؟

پیچکارۍ پھ درملتونونو، د ډاکټرانو  19-تاسو کوالی شئ د کووٻډ
معاینھ خانو، د بیړنۍ پاملرنې کلینیکونو او د مریلینډ پھ ټولو سیمھ ایزو 

 .روغتیایي څانګو کې ولګوئ
پیچکارۍ ځان تھ نېږدې چیرتھ  19-کووٻډد دې موندلو لپاره چې تاسو د 

 .covidvax.maryland.gov: لګوالی شئ، دې تھ ورشئ
 

ې ته 
که زە هغه ځای ته د رس�دو لپارە مرسیت

ې د کوو�ډ اړت�ا ولرم ته �� پ�چکارۍ  19-چ�ی
ي، نو ب�ا؟ ��  ورکول ک�ی

-855-MD-GoVAX (855-634-6829) تھ زنګ ووھئ، یا بل کس
مالتړی مرکز بھ مرستھ  GoVAXد . ستاسو پرځای زنګ وھالی شي

 .وکړي ترڅو معلومھ کړئ چې څھ ډول مالتړ د السرسي وړ دی
 
 

د ټولنیز ژوند لپاره د متحده ایاالتو د ادارې، د روغتیا او بشري خدمتونو د 
 CFDA 93.630لخوا د  Washington, D.C. 20201څانګې، 

ھغھ . وو شمیرې تخصیص لھ الرې د دې پروژې یوې برخې مالتړ شوی
سره پھ پروژو الس پورې سپانسرشېپ امتیاز اخیستونکي چې د دولت د 

ھڅول   کېږي   چې   خپلې   موندنې   او   پاٻلیزې پھ آزادانھ توګھ کوي، 
 پالیسۍ رسمي ACL ھرومرو دځکھ خو، اندونھ یا نظرونھ . څرګندې کړي

 .استازیتوب نکوي

 
 
 
 
 
 

ې او
نورو معلوماتو د مرسیت
 کولو لپارەترالسه  

ن ترالسه کولو مرسته:   د یوە وا�سنی
مالتړي مرکز تھ زنګ ووھئ یا لھ  GoVaxد 

بل کس وغواړئ چې ستاسو پرځای زنګ 
 : ووھي

855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

 نور معلومات: 
د خپل تلیفون کیمره (کوډ وکاروئ  QRالندینی 

 د کوډ مربع تھ برابره کړئ او
، یا )تعقیب کړئپھ خپل سکرین کې الرښوونې 

: دا ویب پاڼھ وګورئ
https://covidlink.maryland.gov

/ content/vaccine/ 
 
 
 
 
 
 
 

ونه:  ي خ�ب
 وروسیت

 GoVAXMaryland@پھ ټویټر کې 
 .تعقیب کړئ

کوډ پھ کارولو سره د بریښنایي  QRد الندیني 
د خپل تلیفون (خبرلیکونو لپاره نوم لیکنھ وکړئ 

 کیمره د کوډ مربع تھ برابره کړئ او
 ، )پھ خپل سکرین کې الرښوونې تعقیب کړئ

: یا دا ویب پاڼھ وګورئ
https://covidlink.maryland.go

/content/vaccine/govax v/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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 زە څه وکړم که خپل کور �شم پ��ښودالی؟
!  19-تاسو د خپل کوو�ډ -اند�ښنه مه کوئ  ئ  پ�چکارۍ په کور �ې ترالسه کوالی �ش

دا د . د واکسین مالتړی مرکز مرستې تھ چمتو دی 19-د مریلینډ د روغتیاي څانګې د کووٻډ
GoVax پھ نوم یادیږي. 

 
ن ترالسه کړم؟  زە څنګه کوالی شم په کور �ې د کوو�ډ وا�سنی

855-MD-GoVAX )855-634-6829(  . ي
، �ا بل کس ستاسو پرځای زنګ وهالی �ش  ته زنګ وو�ئ

GoVAX وروستھ بھ بیا، یو څوک تر ھغې تعقیب کړي چې تاسو تھ داسې . بھ لھ تاسو معلومات ترالسھ کړي
 .ترتیب کړي ترڅو پھ کور کې د کووٻډ واکسین ترالسھ کړئیو پالن 

 
 مالتړي مرکز ته کوم وخت زنګ وهالی شم؟ 19-زە د کوو�ډ

 7 د وخت ھر شئ کوالی تاسو .وي پرانستی ورځ کاري ھره پھ اونۍ د مرکز مالتړی GoVAX د
a.m.. 10 او p.m. ووھئ زنګ ترمنځ 

 

ې او نورو معلوماتو 
 ترالسه کولو لپارەد مرسیت

 مرسته او نور معلومات: 

 GoVAX-MD (855-634-6829)-855: زنګ ووھئ تاسو

 دا کوډ وکاروئ QRد 
د خپل تلیفون کیمره د کوډ مربع (

پھ خپل تھ برابره کړئ او 
سکرین کې الرښوونې تعقیب 

 ).کړئ
: یا دا ویب پاڼھ وګورئ

 https://covidlink.maryland.gov/content/
vaccine/ 

ونه:  ي خ�ب
 وروسیت

د بریښنایي خبرلیکونو لپاره د نوم 
دا کوډ وکاروئ  QRلیکنې پھ موخھ د 

د خپل تلیفون کیمره د کوډ مربع تھ (
برابره کړئ او پھ خپل سکرین کې 

یا دا ویب پاڼھ  ،)الرښوونې تعقیب کړئ
 :وګورئ

 https://covidlink.maryland.gov/content/
vaccine/govax/ 

 .تعقیب کړئ GoVAXMaryland@پھ ټویټر کې 
 

 CFDA 93.630 د لخوا Washington, D.C. 20201 څانګې، د خدمتونو بشري او روغتیا د ادارې، د ایاالتو متحده د لپاره ژوند ټولنیز د
 پورې الس پروژو پھ سره سپانسرشٻپ د دولت د چې اخیستونکي امتیاز ھغھ. وو شوی مالتړ برخې یوې پروژې دې د الرې لھ تخصیص شمیرې
 پالیسۍ رسمي ACL د ھرومرو نظرونھ یا اندونھ خو، ځکھ .کړي څرګندې توګھ آزادانھ پھ پاٻلیزې او موندنې خپلې چې کٻږي ھڅول کوي،

 .نکوي استازیتوب

 واکسین چې کور نشي پرٻښودالیاره لپد ھغو خلکو 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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 پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ څه �ش دی؟ 19-د کوو�ډ
 19-د کووٻډ بدن ستاسو چې دهیوه اضافي پیچکارۍ  پیاوړې کوونکې پیچکارۍ یوه

پیاوړې کوونکې پیچکارۍ تاسو تھ ال ډیر درمل درکوي چې ستاسو پھ  .ساتيځواکمن  پروړاندې
معمولو پیچکاریو لګولو څخھ میاشتې وروستھ یوه  19-تاسو د کووٻډ. ساتنھ کې مرستھ کوي

 .دوام ورکړئتھ  لوستلو لپاره جزئیاتود . پیاوړې کوونکې پیچکارۍ لګوئ
 

 و�ې زە با�د پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ ول�وم؟
کھ تاسو پیاوړې کوونکې پیچکارۍ ولګوئ نو دا چانس کمېږي چې  .ستاسو ساتنھ کېږي

 .اختھ شئ او نورو تھ یې خپور کړئ 19-تاسو دې پھ کووٻډ
 

؟ ي
 څوک پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ ل�والی �ش

پیاوړې یوه  19-کووٻډمریلینډیان کوالی شي د لرونکي  ډیر عمر او کلن 16 ټول
د . دا چې څوک پیاوړی کوونکی لګوالی شی ښایي بدلون ومومي .کوونکې پیچکارۍ ولګوي

وروستي معلوماتو ترالسھ کولو لپاره د دې پاڼې ښي خوا تھ پھ ژیړ بکس کې د اړیکو 
 .معلومات وکاروئ

 
 زە یوە پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ څه وخت ل�والی شم؟

 پ�چکارۍ مو ل�و�ې وي له: معمول  19-که د کوو�ډ
 میاشتې 6 نو تاسو یوه پیاوړې کوونکې پیچکارۍ لګوالی شئ :څخھ موډرنا فایزر یا •

 .وروستھ لھ خپلې دویمې پیچکارۍ څخھ
 .وروستھ یوه پیاوړې کوونکې پیچکارۍ لګوالی شئ میاشتې 2نو تاسو  :څخھ جانسن او جانسن •

 
 زە کومه پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ ول�وم؟

دوي ټول ښھ کار .  د دریو پیاوړو کوونکو پیچکاریو څخھ یوه غوره کوالی شئتاسو 
 پیچکارۍ 19-کووٻډ معمول دا چې شرکتونھ درې ھغھ .کوي

تاسو . دوي فایزر، موډرنا، او جانسن او جانسن دي. جوړوي، پیاوړي کوونکي پیچکارۍ ھم جوړوي
پیچکارۍ ولګوئ چې ستاسو معمول اړتیا نلرئ د ھمھغھ شرکت لخوا جوړه شوې پیاوړې کوونکې 

 .پیچکارۍ یې جوړه کړی وي 19-کووٻډ
 

ته ل�والی شم؟  زە یوە پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ چ�ې
پیاوړې کوونکې پیچکارۍ ځان تھ نېږدې چېرتھ لګوالی شئ  19-د دې موندلو لپاره چې تاسو د کووٻډ

 :نو
• covidvax.maryland.gov ورشئ تھ. 
• 855-MD-GoVAX (855-634-6829) تھ زنګ ووھئ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د ټولنیز ژوند لپاره د متحده ایاالتو د ادارې، د روغتیا او بشري خدمتونو د 
شمیرې  CFDA 93.630لخوا د  Washington, D.C. 20201څانګې، 

چې د  کسانھغھ . مالتړ شوی ووتخصیص لھ الرې د دې پروژې یوې برخې 
 پھ آزاده توګھچې  کیږي ھڅولدولت سپانسرشپ سره پروژې ترسره کوي 

ھرومرو  ځکھ خو، اندونھ یا نظرونھ. پاٻلیزې څرګندې کړي او موندنې خپلې
 .رسمي پالیسۍ استازیتوب نکوي ACLد 

 پر وړاندې ځواکمن پاتې شئ 19-د کووٻډ پ�اوړې کوون�ې پ�چکارۍ

 
ې او

د پ�اوړو کوونکو  د مرسیت
 پ�چکار�و په اړە د نورو 

 معلوماتو ترالسه کولو لپارە

د یوە پ�اوړي کوون�ي ترالسه کولو 
 مرسته: 

مالتړي مرکز تھ زنګ ووھئ یا لھ  GoVaxد 
: ستاسو پرځای زنګ ووھيبل کس وغواړئ چې 

855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

 نور معلومات: 
 کوډدا  QRد 

د خپل ( وکاروئ
تلیفون کیمره د کوډ 

مربع تھ برابره کړئ 
او پھ خپل سکرین 

الرښوونې  کې
 ). تعقیب کړئ

 :یا دا ویب پاڼھ وګورئ
 https://covidlink.maryland.gov/

/shots-content/vaccine/booster 

ونه:  ي خ�ب
 وروسیت

 GoVAXMaryland@پھ ټویټر کې 
 .تعقیب کړئ

د بریښنایي خبرلیکونو لپاره د نوم لیکنې پھ 
 :موخھ دا ویب پاڼھ وګورئ

 https://covidlink.maryland.gov/
/content/vaccine/govax 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


واکسینخوندي اپتې شئ کوونکي  تقوهی  دوهم 

واکسین    کوونکي  تقوهی  دوهم   :COVID-19 FYI

دي؟ شي  څه  واکسین  کوونکي  تقوهی   COVID-19 د 
 یو ایپوړي شاټ یو اضافي شاټ دي، چې ستاسو بدن د COVID-19 رپ وړاندې قوي ساتي.

یو ایپوړي کوونکي شاټ اتسو هت ډری ردمل ردکوي، کوم چې ستاسو هپ ساتنه کې رمسته کوي. ځینې   هغو کسانو چې هل وړاندې يې تقوهی کوونکي واکسین اخیستي، کولي شي 
دوهم تقوهی کوونکي واکسین هم رتالهس کړي. هک چېرې اتسو د خپلې لومړۍ COVID-19 تقوهی کوونکي واکسین هن وي رتالهس کړي، نو د تقوهی کوونکي واکسینو 

حقیقت اپڼه وګورئ.

کړم؟ رتالهس  واکسین  کوونکي  تقوهی  دوهم  زه  ید  با ولې 
هک چېرې اتسو خوندي اپتې شئ. نو داسې کم چانس شتون رلي، چې اتسو د COVID-19 هل امله ډری انروهغ شئ یا روغتون هت د تګ اړتیا ورلئ. 

کړي؟ رتالهس  واکسین  کوونکي  تقوهی  دوهم  چې  شي،  کولي  څوک 
واکسین رتالهس کړئ، هپ دې رشط چې: کوونکي  تقوهی  دوهم  کولي چې  اتسو 

•  12 کاهل یا هل هغه څهخ ډری عمر او "د معافیت کموالي ورلئ.” د معافیت د کموالي معني دا ده، چې اتسو د عضوي پیوند ردلودئ یا هپ داسې رشایطو کې یاست، چې هپ کې ستاسو بدن هت د انروغۍ رسه 
مبارزه ستوزنمنه کوي.

• 18 کلن یا هل هغه څهخ ډېر عمر رلئ او ستاسو منظم COVID-19 تقوهی او لومړي تقوهی کوونکي واکسین د جانسن او جانسن څهخ وو, یا
· 50 کلن یا هل هغه څهخ ډری.

څوک کولي شي تقوهی کوونکي واکسین رتالهس کړي، ممکن بدلون ومومي. د وروستیو معلوماتو د رتالهس کولو لپاره د اړیکو الندې معلومات وکاروئ.

کړم؟ رتالهس  واکسین  کوونکي  تقوهی  دویم  چې  شم  کولي  زه  وخت  څه 
څلور میاشتې یا هل هغې ډری وروسته چې اتسو خپل لومړي COVID-19 تقوهی کوونکي واکسین رتالهس کړ.    

کړم؟ رتالهس  واکسین  کوونکي  تقوهی  دوهم  کوم  زه 
 هک چېرې اتسو 17-12 کلونو پورې عمرئ رلئ, نو د Pfizer. لخوا جوړ شوي تقوهی کوونکي واکسین رتالهس کړئ. هک چېرې اتسو 

 18 یا کلن یا هل څهخ ډېر عمر ورلئ,نو اتسو کولي شئ د Pfizer یا Moderna لخوا جوړ شوي تقوهی کوونکي واکسین رتالهس کړئ. 
اتسو اړتیا هن رلئ د همغه رشکت لخوا جوړ شوي دوهم تقوهی کوونکي واکسین هم رتالهس کړئ، چې ستاسو رتې د COVID-19 عادي واکسین یا 

لومړي تقوهی کوونکي واکسین رتالهس کړي دي. دوي دواړه ښه کار ورکوي.

شم؟ کولي  رتالهس  واکسین  کوونکي  تقوهی  دوهم  څهخ  ځاي  کوم  هل  زه 
د دې لپاره چې اتسو د COVID-19 تقوهی کوونکي واکسین هل کوم رتټول نېږدي ځاي څهخ رتالهس کولي شئ:

 .covidvax.maryland.gov دغې پتې هت رس ورښکاره کړئ • 
.)855-MD-GoVAX (855-634-6829 :مالتړ رمزک هت زنګ ووهئ، یا څوک وغواړئ چې اتسو هت زنګ ووهي GoVax د •

وساتئ! خوندي  مو  ټولنه  او  کورنۍ  ځان،  1خپل 

دهغ رپوژه د متحده ایاالتو لخوا دد وړیا رمستې شمیرې CFDA 93.630 لخوا مالتړ شوې ده. د ټولنېز ژوند اداره، د روغتیا او بشري خدمتونو څانګه، واشنګټن ډي سي. 20201. هغه رمستې چې د دولت هپ سپانسرشپ رسه رپوژې رترسه کوي هڅول 
کيږي، چې هپ آزاده توګه خپلې موندنې او اپیلې څرګندې کړي. هل همدې امله، د نظر مهمې نقطې یا نظروهن د ACL د رسمي اپلیسۍ استازیتوب هن کوي.

covidvax.maryland.gov.
covidvax.maryland.gov.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لوړ خطر په څه معین دی؟
نورو خلکو پھ پرتلھ  د تاسواختھ شئ نو  19-کھ چیرې تاسو پھ کووٻډ دي چې پدې معنیدرلودل  خطر لوړد 

 .سخت ناروغھ شئ، روغتون تھ الړ شئ، او حتی مړه شئ چې لرئ چانسډیر 
 

 د اخته ک�دو په لوړ خطر �ې دی؟19-څوک په کوو�ډ
 19-کووٻډ د چې لویان مشران ھغھ. سره سخت ناروغھ شي 19-دا احتمال ډٻر دی چې د کووٻډ لویانو مشرانود 

 .لھ املھ پھ روغتون کې بستر شي یا مړه شي 19-ډیر احتمال یې شتھ چې د کووٻډ لګولي نھ وي پیچکارۍ یې
 

ې د کوو�ډ ې شته �� ي وضعیتونه لري ډیر احتمال يي ې الندې طیب ي  19-هغه خل� ��
 : �ە سخت ناروغه �ش

 �طان •
ي  •

 د �ښتورګو مزمنه نارو�ښ
ي  •

 د ځ�ګر مزمنه نارو�ښ
•  � و مزمنه نارو�ښ  د ���
 ) �ا Dementiaعق�ي زوال ( •

 � ي نارو�ښ  نورې عصيب
•  �  د شکرې نارو�ښ
 ډاون سنډروم •

•  �  د زړە نارو�ښ
 د مزاج اختالالت •
ې سټ�م  • د غړو �ا د و�يښ

 س�ل ټرا�سپالنټ
 ډیر وزن او څ��ښت •
 ام�دواري •
ي  •

 د س�کل س�ل نارو�ښ
و  -سګرټ څکون�ي  • اوس �ا ت�ی

ې سګرټ څکول  وخت �ې يي

ي سکته ( •
) �ا د Strokeدما�ښ

ي 
� دما�ښ  رګونو نارو�ښ

د مخدرە توکو د استعمال  •
 اختالل (ل�ه ال�ول، او�ی��د،

 �ا کوکاین)
 نری رنځ •
ي س�ستم   •  کمزوری معافیيت

 

 که د خپل لوړ خطر وا�ي څخه ډادە نه اوسم نو څه کوالی شم؟
 .پوښتنھ وکړئڅخھ  ډاکټر خپلکھ د خپل لوړ خطر والي څخھ ډاده نھ یاست نو 

 
 زە با�د څه وکړم که په لوړ خطر �ې اوسم؟

ې د کوو�ډ ې ول�وي.  19-د هر چا لپارە دا ډېرە مهمه دە ��  پ�چکارۍ يي
پدې کې د . کھ تاسو لوړ خطر کې یاست نو بیا خو دا ال پسې ډٻره مھمھ ده چې پیچکارۍ مو ولګوئ

 .پیاوړې کوونکې پیچکارۍ لګول شامل دي
ې:  دا هم ډېرە مهمه دە ې تاسو سمدالسه له خپل ډا��تټ �ە اړ�که ون��ئ که چ�ی �� 

 .اختھ شئ 19-تاسو پھ کووٻډ •
 .لري 19-تاسو د ھغھ چا شاوخوا واست چې کووٻډ •

ې د شونت�ا تر ب��دە د ځان روغ او خوندي ساتلو لپارە څه با�د وکړئ.  ي ��
 ستاسو ډا��تټ تاسو ته و�الی �ش

شمیرې تخصیص لھ الرې د دې  CFDA 93.630لخوا د  Washington, D.C. 20201ټولنیز ژوند لپاره د متحده ایاالتو د ادارې، د روغتیا او بشري خدمتونو د څانګې،  د
 پھ آزادانھ توګھپاٻلیزې  او موندنې خپلې چې کېږي ھڅولسره پھ پروژو الس پورې کوي،  سپانسرشېپھغھ امتیاز اخیستونکي چې د دولت د . پروژې یوې برخې مالتړ شوی وو

 .نکوي استازیتوب پالیسۍ رسمي ACLد  ھرومرو نظرونھ یا اندونھ ځکھ خو، .څرګندې کړي
 

 !خپل ځان، کورنۍ او ټولنھ مو خوندي وساتئ د لوړ خطر روغتیایي وضعیتونھ :الرښوونې 19-د کووٻډ

 کې اچويلوړ خطر ھغھ روغتیایي وضعیتونھ یا ناروغۍ چې خلک پھ 



  کلنو ماشومانو لپاره واکسینونھ 11-5د  :الرښوونې 19-د کووٻډ 1 !خپل ځان، کورنۍ او ټولنھ مو خوندي وساتئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

؟ 19-کلن ماشومان د کوو�ډ  11تر  5ا�ا  ي
 پ�چکارۍ ل�والی �ش

پیچکارۍ  19-کلونو پورې ماشومان د فایزر لخوا جوړې شوې د کووٻډ 11څخھ تر  5د  .ھو
 .لګوالی شي

 
ې زړو، تنکیو ځوانانو او ل��انو ته  ن دی �� ا�ا دا هماغه وا�سنی

ي؟ ��  ورکول ک�ی
پیچکارۍ ډٻرې  19-کلنو ماشومانو لپاره د کووٻډ 11-5د   .دییې لږ  ) اندازهدرملو  د( دوز خو ھو،

ماشومان د . کلنو، تنکیو ځوانانو او لویانو تھ ورکول کېږي 12زیاتې د ھغو پیچکاریو پھ څیر دي چې 
 .دریو اونیو پھ واټن سره دوه پیچکارۍ لګوي

 
 ماشومانو لپارە خوندي دي؟وا�سینونه د  19-ا�ا د کوو�ډ

د خوړو او درملو . دوي باید د خوندیتوب سخت مقررات پوره کړي. کلنو پھ زرګونو ھغو ازمایل شوي دي 11تر  5دوي لھ  !ھو
پھ ټولھ  19-کووٻډ. کلنو ماشومانو تھ د بیړنۍ کارونې لپاره منظور کړې دي 11تر  5پیچکارۍ  19-د فایزر کووٻډ) FDA(ادارې 

 .پھ اسانۍ او چټکۍ سره خپریږي ځکھ خو دا یو بېړنی حالت ګڼل کیږينړۍ کې 
 

ن ول�وم؟ 19-ا�ا زە با�د خپل ماشوم ته د کوو�ډ  وا�سنی
ې ماشوم با�د د کوو�ډ ي �� ې ستاسو د ماشوم ډا��تټ ووايي  پ�چکارۍ ونه ل�وي.  19-هو، خو نه هغه وخت ��

سخت ناروغھ کېدای شي، د روغتون پاملرنې تھ اړتیا لري او حتی  سره 19-ھغھ ماشومان چې پیچکارۍ یې نھ وي لګولي د کووٻډ
خپروالی  19-حتی کھ تاسو پوه نشئ چې دوي دا ناروغي لري ھم دوي پھ اسانۍ سره نورو ماشومانو او لویانو تھ کووٻډ. مړه کیږي

 .شي
 اخته شوي:  19-ملیونو څخه ډیر ماشومان په کوو�ډ 6په متحدە ا�االتو �ې له 

 .ره یې پھ روغتون کې بستر شويلسګونھ ز •
نېږدې نیمایي یې روانې ستونزې لري چې ښایي د اونیو، میاشتو یا ال اوږدې مودې لپاره دوام  •

روانې روغتیایي ستونزې  100پورې اړوند شاوخوا  19-پھ ماشومانو کې پھ کووٻډ. وکړي
 .شتھ

 .لھ املھ مړه شوي 19-څخھ ډیر ماشومان د کووٻډ 500لھ  •
 

ۍ  کار چ ی وٻډپ و ه د ک پار ل ورو  ن و  ۍ ا ورن و ک س ستا شوم،  ما د  و  س 1-ستا د  9 ھ  څخ
ه د ه  ي الر وند خ ه  و ی ې  تن ئ. سا و ګ ول یې  ه  و، ژرترژر  !ن

 وا�سینونه 19-ماشومانو لپارە د کوو�ډ کلنو 11-5د 



  کلنو ماشومانو لپاره واکسینونھ 11-5د  :الرښوونې 19-د کووٻډ 2 !خپل ځان، کورنۍ او ټولنھ مو خوندي وساتئ

 

ې لري؟ ن ې اغ�ی ن  ا�ا اړخ�ی
کلن ماشومان ښایي د پیچکاریو لھ املھ ځینې اړخیزې اغیزې  5-11

پروړاندې  19-کووٻډ د بدن دوي د ده چې نښھ عادي یوه دا. پېدا کړي
ځینې ماشومان ښایي ھیڅ اړخیزې اغیزې تجربھ . ساتنھ رامینځتھ کوي

 .نکړي
 .معموالً خفیفې وي او ډٻر وخت دوام نھ کوياړخیزې اغېزې 

ستاسو ماشوم ښایي پھ ھغھ ځای کې یو څھ درد، سوروالی او پړسوب ولري چې دوي 
دوي ښایي د ستړیا احساس وکړي، د سر، عضالتو او بندونو . تھ پیچکارۍ پکې شوې

 .دردونھ، لږ تبھ او زکام ولري
ځوانانو او لویانو د زړه پھ  داسې نادرې پیښې شتھ چې پیچکاریو د ھغو تنکیو

ھغھ ناروغۍ . پیچکارۍ لګولي وي 19-عضالتو اغیزه کړې کومو چې د کووٻډ
او  )myocarditis(مایوکارډایتس چې دوي پرې اختھ کیږي د 

پھ متحده ایاالتو کې پھ . پھ نوم یادیږي )myocarditis(پیریکارډایټس 
څخھ لږو  1000کړي، او لھ پیچکارۍ ترالسھ  19-لسګونو ملیونھ خلکو د کووٻډ

 .دا ستونزه درلوده
 .ډٻرۍ یې نوي ځوان شوي ھلکان او نارینھ ځوانان وو

 .د پیچکاریو ګټې د خطرونو پھ پرتلھ خورا ډیرې دي 19-د کووٻډ
 

ې د نورو وا�سینونو �ە په ورته  ا�ا دا سمه دە ��
 یوە پ�چکارۍ ول�وو؟ 19-وخت �ې د کوو�ډ

پیچکاریو  19-د نورو پیچکاریو سره پھ ورتھ وخت کې د کووٻډ .ھو
 پدې کې د انفلوینزا پیچکارۍ شاملھ ده. لګول خوندي دي

 
ته یو  زە په م��لینډ �ې چ�ی

ن ل�والی شم؟  وا�سنی
-کلنو لپاره د کووٻډ 11تر  5تاسو کوالی شئ د 

 پیچکارۍ پھ درملتونونو،  19
خانو، د بیړنۍ پاملرنې کلینیکونو، پھ د ډاکټرانو معاینھ 

ښوونځیو کې شتھ کلینیکونو او د مریلینډ پھ ټولو سیمھ ایزو 
 .روغتیایي څانګو کې ولګوئ

پیچکارۍ ځان تھ نېږدې چیرتھ  19-د دې موندلو لپاره چې تاسو د کووٻډ
 .covidvax.maryland.gov: لګوالی شئ، دې تھ ورشئ

 
ي لپارە د  

ن اړ�ن دی؟ 19-کوو�ډا�ا د ښوون�ئ  وا�سنی
پیچکارۍ  19-ماشومان اړ نھ دي چې ښوونځي تھ د تللو لپاره د کووٻډ .نھ

 .وکړي

د ټولنیز ژوند لپاره د متحده ایاالتو د ادارې، د روغتیا او بشري خدمتونو د څانګې، 
Washington, D.C. 20201  لخوا دCFDA 93.630  شمیرې تخصیص لھ الرې د

سپانسرشېپ ھغھ امتیاز اخیستونکي چې د دولت د . برخې مالتړ شوی وودې پروژې یوې 
ھڅول   کېږي   چې   خپلې   موندنې   او   پاٻلیزې پھ سره پھ پروژو الس پورې کوي، 

 پالیسۍ رسمي ACL ھرومرو دځکھ خو، اندونھ یا نظرونھ . آزادانھ توګھ څرګندې کړي
 .استازیتوب نکوي

 
ې او نورو 

معلوماتو د مرسیت
 ترالسه کولو لپارە

ن ترالسه کولو مرسته:   د یوە وا�سنی
مالتړي مرکز تھ زنګ ووھئ یا لھ بل  GoVaxد 

: کس وغواړئ چې ستاسو پرځای زنګ ووھي
855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

د نورو معلوماتو لپارە �ا د 
 19-خپل ماشوم د کوو�ډ

پ�چکار�و لپارە د یوە مالقات 
 ټا�لو په موخه: 

د خپل تلیفون کیمره (کوډ وکاروئ  QRندینی ال
 د کوډ مربع تھ برابره کړئ او

پھ خپل سکرین کې الرښوونې 
 ، )تعقیب کړئ

: یا دا ویب پاڼھ وګورئ
/https://covidlink.maryland.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونه:  ي خ�ب
 وروسیت

 GoVAXMaryland@پھ ټویټر کې 
 .تعقیب کړئ

کوډ پھ کارولو سره د  QRد الندیني 
بریښنایي خبرلیکونو لپاره نوم لیکنھ وکړئ 

د خپل تلیفون کیمره د کوډ مربع تھ برابره (
 کړئ او

 ، )پھ خپل سکرین کې الرښوونې تعقیب کړئ
: وګورئ پاڼھ ویب دا یا

https://covidlink.maryland.go
/content/vaccine/govax v/

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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 کومه درملنه هم شته؟  19-ا�ا د کوو�ډ
دا د طبي کلمو څخھ جوړ یو نوم دی   .ویل کیږي" د مونوکلونل انټي باډي درملنھ" تھ دې .شتھ درملنھ یوه لپاره 19-د کووٻډ

 .معنی لري او د چا لپاره دیالندې معلومات تشریح کوي چې دا څھ . چې پرې پوھیدل سختېږي
 

ي باډي درملنه څه دە؟ �
 د مونوکلونل انیت

مونوکلونل . جوړوي" انټي باډي"کلھ چې تاسو ناروغ یاست، ستاسو بدن د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره 
دوي د یوې ستنې لھ . انټي باډي ګانې ھغھ انټي باډي ګانې دي چې پھ یوه البراتوار کې جوړې شوي وي

پھ البراتوار کې جوړې شوې انټي باډي ګانې کټ مټ د ھغو انټي باډی . الرې خلکو تھ ورکول کیږي
دا ھغھ اضافي مرستھ ده چې ستاسو بدن ورتھ اړتیا . ګانو پھ څیر کار کوي چې ستاسو بدن یې جوړوي

 خپل لھ سمدالسھ نو مثبت شي، مو ټسټ 19-کووٻډ د کھ. سره مبارزه وکړي 19-لري ترڅو د کووٻډ
 .مناسبھ وي لپاره تاسو درملنھ انټي باډۍ د مونوکلونل چې کھ څخھ وغواړئ ډاکټر

 
ي باډۍ درملنه د کوو�ډ �

 عالج دی؟ 19-ا�ا د مونوکلونل انیت
 خو دا د ھغو خلکو یوه مھمھ درملنھ ده چې پھ  .دی نھ عالج یو 19-کووٻډ د دا نھ،

باندې د سختې ناروغۍ لھ اختھ کېدو څخھ وساتي او د روغتون څخھ ستاسو د بھر ساتلو کې درسره  19-دا کوالی شي تاسو پھ کووٻډ. ناروغېږي 19-کووٻډ
 .مرستھ وکړي

 
ي باډۍ درملنه ترالسه کوم؟ 19-ا�ا زە د کوو�ډ �

 پ�چکار�و پر ځای د مونوکلونل انیت
 .خپلو پیچکاریو لګول مو ډٻر مھم ديڅخھ د ځان ساتلو لپاره د  19-د کووٻډ. پیچکاریو پر ځای نده 19-دا درملنھ د کووٻډ !نھ

 
ي باډۍ درملنه کار کوي؟ �

 ا�ا د مونوکلونل انیت
او تر پخوا لږ  .ناروغیږي سخت باندې 19-پھ کووٻډ خلک تر پخوا لږ املھ لھ درملنې انټي باډۍ مونوکلونلد طبي څېړنو مونږ تھ ښوولې چې 

 .خلک بیړنیو خونو تھ ځي یا روغتونونو کې بستر کېږي
 

ې شته؟ا�ا  ن ې اغ�ی ن ې اړخ�ی
ي باډۍ درملین �

 د مونوکلونل انیت
اسھال، سرګرځیدنھ، سر : نورې اړخیزې اغیزې کیدای شي. ترټولو عامې اړخیزې اغیزې زړه بدوالی او کانګې کول دي .بحث وکړئډاکټر سره  خپل د پدې

 .درد، خارښت، د وینې لوړه شکره، سینھ بغل، او الرژیکي غبرګون وي
 .ھغھ ځای کې لنډ مھالھ درد، وینھ بھیدنھ، زخم، درد، پړسوب او انتان ھم ولرئ چیرې چې تاسو ستنھ لګوئتاسو ښایي پھ 

 
ي باډۍ درملنه وکړم؟ �

 زە څنګه کوالی شم د مونوکلونل انیت
ي باډۍ درملنه تاسو لپارە سمه دە که نه او تاسو د در  �

ې آ�ا د مونوکلونل انیت ي �� ي تاسو ته ووايي
ې لپارە ستاسو ډا��تټ کوالی �ش

ملین
ې وکړئ که:  ي. سمدالسه له خپل ډا��تټ �ە خ�ب ��  ول�ی

 ټسټ مثبت شي، یا 19-ستاسو د کووٻډ •
 .لري 19-پوه شئ چې تاسو د ھغھ چا شاوخوا واست چې کووٻډ •

 د مونوکلونل انټي باډي درملنھ: درملنھ 19-د کووٻډ
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؟ ي
ي باډۍ درملنه ترالسه کوالی �ش �

 څوک د مونوکلونل انیت
 

  — شوی ويمثبت  ټسټ 19-کووٻډ دستاسو  کھ
کلنو او تر دې ډٻر عمر لرونکو خلکو تھ ورکول  12نو د مونوکلونل انټي باډي درملنھ 

 :کیدای شي کوم چې

پدې کې ھغھ خلک ھم . لرئ 19-مثبت ټسټ پدې معنی دی چې تاسو کووٻډیو . ټسټ یې مثبت شي 19-د کووٻډ •
 پیچکارۍ یې کړي، 19-شامل دي چې د کووٻډ

 ولري،) نښې(لھ خفیفو تر معتدلو نښې نښانې  19-یا لږو ورځو پورې د کووٻډ 10د  •
 درملنې لپاره پھ روغتون کې بستر کیدو تھ اړتیا نلري، او 19-د کووٻډ •
اختھ شئ، تاسو ښایي سخت ناروغ شئ،  19-د لوړ خطر درلودل پدې معنی دي چې کھ تاسو پھ کووٻډ. ګروپ کې ويپھ " لوړ خطر"د  •

 .کھ تاسو ډاډه نھ یاست چې تاسو لوړ خطر کې یاست، نو لھ خپل ډاکټر څخھ پوښتنھ وکړئ. پھ روغتون کې بستر شئ یا حتی مړ شئ
 :تاسو پھ لوړ خطر کې یاست کھ

 .دا مھمھ نده چې تاسو دې نورې روغتیایي ستونزې ولرئ. ترې مشر یاستکلن یا  65تاسو ° 
د زړه او رګونو ناروغي، لوړ فشار، د سږو بندوونکې : کلونو پورې عمر لرئ او لرئ 64څخھ تر  55تاسو لھ ° 

 .یا بلھ جاري تنفسي ناروغي) COPD(اوږدمھالھ ناروغي 

 اختالالت، څربښت،د عصبي پرمختګ : کلن یاست او لرئ 17-12تاسو ° 
 .د زړه ناروغي، د سیکل سیل ناروغي، سالنډۍ یا بلھ اوږدمھالھ تنفسي ناروغي

د ټیکنالوژۍ ځینې بېلګې د تغذیې . کلن یاست او د یوه طبي وضعیت لھ وجې پھ ټیکنالوژۍ تکیھ کوئ 17-12تاسو ° 
 .دي tracheostomiesټیوبونھ، کیتیټرونھ، او 

 .شکر ناروغۍ، څربښت، د پښتورګو ناروغي، یا نورې جدي رواني ناروغۍ لرئکھ د ھر عمر یاست او د ° 
 .تاسو امیدواره یاست° 
ستاسو ډاکټر وایي چې کھ چیرې تاسو درملنھ ونھ کړئ نو د دې خطر ډیر دی چې تاسو بھ ناروغ شئ یا بھ ° 

 .روغتون کې بستر شئ
 
 

 — وي نه�سټ مثبت شوی  19-که ستاسو د کوو�ډ
د مخنیوي لپاره د مونوکلونل انټي باډۍ درملنھ ترالسھ کړئ  19-و توانېږئ چې د کووٻډ تاسو ښایي

 :کھ

 لري، 19-ورځو کې د یو چا شاوخوا واست چې کووٻډ 4تاسو پھ تیرو  •
 تاسو یو جدي طبي وضعیت لرئ، او •
 :لږترلږه لھ دې شیانو څخھ یو یې ریښتیا دی •

 19-دا پدې معنی ده چې تاسو خپل ټول معمول کووٻډ. تاسو پھ بشپړه توګھ واکسین شوي نھ یاست° 
 .پیچکارۍ ندي لګولي

 19-تاسو پھ بشپړ ډول واکسین شوي یاست، خو ستاسو ډاکټر فکر نھ کوي چې ستاسو بدن بھ د کووٻډ° 
 .سره مبارزه کې ښھ دنده ترسره کړي

 بېلګې یې د زړو پالنتونونھ،. تاسو د نورو ډٻرو خلکو سره ژوند کوئ° 
 .دي) د ھولي او پوټومیک مرکزونھ(ي روغتونونھ، او د استوګنې دولتي مرکزونھ روان
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 که زە کوم ډا��تټ ونلرم نو ب�ا؟
ې لپارە راجع  

که تاسو کوم ډا��تټ ونلرئ �ا غواړئ ځان د درملین
 : ئ  کړئ، تاسو کوالی �ش

 .طبي مرکز تھ زنګ ووھئ )FirstCall(د فیرسټ کال  1095-459-443پھ  •
 .a.m.–5 p.m 8جمعې لھ –پرانستی د دوشنبې

زنګ  6122-649-410د مونوکلونل انټي باډي زنګ مرکز تھ پھ  •
 .a.m.–5 p.m 8 لھ جمعې–د دوشنبې پرانستی. ووھئ

: دلتھ د یوه ډاکټر سره ویډیویي زنګ تنظیم کړئ •
www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisitیا ، 

پھ دې ویب پاڼې لینک کې فورمھ ډکھ کړئ او یو څوک بھ تاسو سره اړیکھ  •
 .tinyurl.com/yc367h9t: ونیسي

یي چې چیرې د درملنې لپاره الړ کھ تاسو تھ مناسبھ وي نو دوي بھ درتھ ووا
پھ مریلینډ کې پھ لسګونو ځایونھ د مونوکلونل انټي باډۍ درملنھ چمتو . شئ

 .کوي
 

د ا�ا زە با�د د مونوکلونل 
ې لپارە پ��ې 

ي باډي درملین �
انیت

 ورکړم؟
ې د درملو لپارە پ��ې ورکړئ.   تاسو اړ نه �است ��

. ويخو ستاسو د درملنې لپاره کېدای شي فیسونھ 
د بیمې شرکت . ستاسو بیمھ ښایي دا فیسونھ تادیھ کړي

 .سره مو یې وپلټئ

ې او نورو معلوماتو 
د مرسیت

 ترالسه کولو لپارە

ې ترالسه کولو لپارە: 
 د مرسیت

مالتړي مرکز تھ زنګ ووھئ یا لھ  GoVaxد 
 : بل کس وغواړئ چې ستاسو پرځای زنګ ووھي

ي باډۍ د  �
مونوکلونل انیت

ې په اړە د نورو 
درملین

 معلوماتو لپارە: 
د خپل (کوډ وکاروئ  QRالندینی 

تلیفون کیمره د کوډ مربع تھ برابره 
پھ خپل سکرین کې  کړئ او

 ، )الرښوونې تعقیب کړئ
: یا دا ویب پاڼھ وګورئ

 https://covidlink.maryland.gov/
content/faqs/#faqMA 

 
 
 
 
 
 
 

ونه:  ي خ�ب
 وروسیت

 GoVAXMaryland@پھ ټویټر کې 
 .تعقیب کړئ

کوډ پھ کارولو سره د  QRد الندیني 
بریښنایي خبرلیکونو لپاره نوم لیکنھ وکړئ 

د خپل تلیفون کیمره د کوډ مربع تھ برابره (
 کړئ او

 تعقیب الرښوونې کې سکرین خپل پھ
  ،)کړئ

: وګورئ پاڼھ ویب دا یا
 nk.maryland.gov/https://covidli

/content/vaccine/govax 
 
 

د ټولنیز ژوند لپاره د متحده ایاالتو د ادارې، د روغتیا او بشري خدمتونو د 
 CFDA 93.630لخوا د  Washington, D.C. 20201څانګې، 

ھغھ امتیاز . شمیرې تخصیص لھ الرې د دې پروژې یوې برخې مالتړ شوی وو
ھڅول   سره پھ پروژو الس پورې کوي، سپانسرشېپ اخیستونکي چې د دولت د 

. کېږي   چې   خپلې   موندنې   او   پاٻلیزې پھ آزادانھ توګھ څرګندې کړي
استازیتوب  پالیسۍ رسمي ACL ھرومرو دیا نظرونھ  ځکھ خو، اندونھ

 .نکوي

http://www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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 �سټ کول مهم دي؟ 19-و�ې د کوو�ډ
د خپریدو پھ کنټرولولو  19-ټسټ کول د کووٻډ

کې مرستھ کوي ترڅو مونږ بیرتھ خپل عادي 
د یوه ټسټ ترسره کول د دې  .ژوند تھ ستانھ شو

 خو بھ 19-کووٻډ چې پھ کړئ معلومھ لپاره دي چې
 .نھ یاست اختھ

اختھ شئ نو  19-تاسو باید پوه شئ ځکھ چئ کھ تاسو پھ کووٻډ
چې د ځان پاملرنھ وکړای شئ او نورو خلکو تھ یې لھ لېږدولو 

 .مخنیوی وکړئ
 

 یو �سټ وکړي؟ 19-څوک با�د د کوو�ډ
 تاسو با�د �سټ وکړئ که: 

پیچکارۍ مو  19-حتی کھ د کووٻډدا ریښتیا ده . نښې نښانې لرئ 19-تاسو د کووٻډ •
د . نښې نښانې داسې نښې دي لکھ تاسو چې ناروغ یاست. ال دمخھ ھم لګولې وي

ټولې نښې . ځینې نښې تبھ، ټوخی او پھ تنفس کولو کې ستونزې دي 19-کووٻډ
: نښانې پھ دې ویب پاڼھ کې لست شوي دي

 https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faq1 
یا  15دا پدې معنی ده چې تاسو د . لري 19-تاسو ھغھ چا سره نېږدې واست چې کووٻډ •

 .فوټھ یا ال نېږدې واست 6ډٻرو دقیقو لپاره دوي تھ 
رخھ اخیستې پیچکارۍ مو نھ دي لګولي او پھ داسې فعالیتونو کې مو ب 19-د کووٻډ •

بېلګې یې د خلکو لویو ګروپونو سره . وه چې پکې نورو خلکو سره نېږدې واست
 .سفر کول او ورسره  پھ کور دننھ پاتې کېدل دی

 .د خپل ډاکټر څخھ پوښتنھ وکړئ کھ نھ پوھیږئ چې تاسو باید ټسټ وکړئ
 

 �سټ څه �ش دی؟ 19-د کوو�ډ
معموالً، پدې کې ستاسو پوزې تھ پھ . ټسټ ډیر لږ وخت نیسي

بیا، سواب . دننھ کول شامل دي) q-tip(لنډه توګھ د یوه سواب 
. یې وازمایل شي 19-البراتوار تھ لیږل کیږي ترڅو د کووٻډ

 .ډٻرۍ خلک وایي چې دا یو څھ نا آرامھ کوونکی دی
باید د معموالً، تاسو . ورځو کې ترالسھ کوي 2-1ډٻرۍ خلک د خپل ټسټ پایلې پھ 

دا ښایي یو متن، بریښنالیک یا تلیفوني . خپلو پاٻلو ترالسھ کولو څرنګوالی غوره کړئ
 .زنګ وي

 !ځان او نور خوندي وساتئ �سټ کول 19-د کوو�ډ

�سټ څنګه  19-زە د کوو�ډ
  وکړم؟

دې ځان �ە ��  ومو�ئ  �سټ یو  ن�ې
 څخھ ډیر ځایونھ شتھ چې 300د 

. یو ټسټ ترالسھ کړئ 19-پھ مریلینډ کې د کووٻډ
د ! دا پدې معنی ده چې تاسو تھ نېږدې ځایونھ شتھ

 یوه داسې ځای موندلو لپاره
 دا کوډ وکاروئ QRچې پکې ټسټ شئ د 

د خپل تلیفون کیمره (
د کوډ مربع تھ برابره 

کړئ او پھ خپل 
سکرین کې 

الرښوونې تعقیب 
 )کړئ

 :یا دا ویب پاڼھ وګورئ
https://covidtest.maryland.gov 

 
 د ګرځندە کلین�ک �سټ کول

سازمانونھ کوالی شي د یوه ګرځنده کلینیک څخھ 
موقعیت تھ د ټسټ کولو لپاره وغواړي چې د دوي 

 .ورشي
-MD-855: د ګرځنده کلینیک غوښتلو لپاره

GoVAX (855-634-6829) تھ زنګ ووھئ 
 کوډ پھ کارولو سره یو غوښتنلیک QRیا د دې 
 ئ ډک کړ

د خپل تلیفون کیمره د (
 کوډ مربع تھ برابره 

خپل سکرین کړئ او پھ 
کې الرښوونې تعقیب 

 ) کړئ
 :وګورئ یا دا ویب پاڼھ

https://governor.maryland.gov/ 
govaxmobile/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faq1


  !خپل ځان، کورنۍ او ټولنھ مو خوندي وساتئ ټسټ کول :الرښوونې 19-کووٻډ د 2

 �سټ لپارە پ��ې ورکړم؟ 19-ا�ا زە با�د د کوو�ډ
د ھغھ ځای سره یې وپلټئ چې تاسو .  پیسې ورکړئټسټ لپاره  19-د کووٻډ چې یاست نھ اړ تاسو معموالً،

کھ چیرې لګښت ولري، د . غواړئ پکې ټسټ ترالسھ کړئ ترڅو معلومھ کړئ چې کوم لګښت خو بھ نلري
کھ تاسو د مریلینډ . خپلې روغتیایي بیمې شرکت سره اړیکھ ونیسئ ترڅو معلومھ کړئ کھ ھغوي پیسې ورکړي

 .میډیکېډ لرئ، نو ھغھ بھ د ټسټ پیسې ورکړي
 

 �سټ تر�ە کوالی شم؟ 19-ا�ا زە په کور �ې د کوو�ډ
دقیقو کې  15تاسو پھ   .ټسټونھ شتھ چې تاسو یې پھ کور کې ترسره کوالی شئ 19-ھو، د کووٻډ

ورنځیو څخھ لھ نسخې پرتھ تاسو کوالی شئ دا ټسټ لھ درملتونونو او ځینو پل. پایلې ترالسھ کوئ
ځینې وختونھ، روغتیایي څانګې پھ . یا ډیر وي 20$ د دوه ټسټونو لګښت معموالً . ترالسھ کړئ

د خپلې کاونټۍ د روغتیایي څانګې سره یې . کور کې د کارولو لپاره د ټسټ وړیا کېتونھ ورکوي
 .وپلټئ

 
ي نو څه با�د وکړم؟ 19-که د کوو�ډ

 �سټ �ې مثبت �ش
ې تاسو کوو�ډ  لرئ. تاسو با�د:  19-که ستاسو �سټ مثبت وي، نو دا پدې معین دە ��

 .خپل ډاکټر تھ ووایاست او د خپلې ناروغۍ پر مھال د دوي سره پھ اړیکھ کې پاتې شئ •
 .ورځو لپاره پھ کور کې پاتې شئ او د نورو خلکو څخھ لرې اوسئ 10لږترلږه د  •
دوي ښایي ستاسو پھ شاوخوا کې د . تاسو ورسره نېږدې اړیکھ درلوده ھغو خلکو تھ ووایاست چې •

دوي اړتیا لري پوه شي ترڅو دوي مھم ګامونھ پورتھ . اختھ شوي وي 19-پاتې کېدو لھ املھ پھ کووٻډ
 .کړای شي، لکھ د ټسټ کول او لھ نورو خلکو لرې پاتې کیدل

 
 

 
ې او نورو معلوماتو ترالسه کولو لپارە

 د مرسیت
 

 مرسته او نور معلومات: 

 GoVAX-MD-855 855)-634-(6829: زنګ ووھئ تاسو

 دا کوډ وکاروئ QRد 
د خپل تلیفون کیمره د کوډ (

مربع تھ برابره کړئ او پھ خپل 
سکرین کې الرښوونې تعقیب 

 ).کړئ
: یا دا ویب پاڼھ وګورئ

 https://covidlink.maryland.gov/content/
/testing 

ونه:  ي خ�ب
 وروسیت

د بریښنایي خبرلیکونو لپاره د نوم 
دا کوډ  QRلیکنې پھ موخھ د 

خپل تلیفون کیمره د کوډ د (وکاروئ 
مربع تھ برابره کړئ او پھ خپل 

) سکرین کې الرښوونې تعقیب کړئ
 :یا دا ویب پاڼھ وګورئ

 https://covidlink.maryland.gov/content/
/vaccine/govax 

 .تعقیب کړئ GoVAXMaryland@پھ ټویټر کې 
 
 

الرې د دې شمیرې تخصیص لھ  CFDA 93.630لخوا د  Washington, D.C. 20201د ټولنیز ژوند لپاره د متحده ایاالتو د ادارې، د روغتیا او بشري خدمتونو د څانګې، 
 پھ آزادانھ توګھپاٻلیزې  او موندنې خپلې چې کېږي ھڅولسره پھ پروژو الس پورې کوي،  سپانسرشېپد ھغھ امتیاز اخیستونکي چې د دولت . پروژې یوې برخې مالتړ شوی وو

 .نکوي استازیتوب پالیسۍ رسمي ACLد  ھرومرو نظرونھ یا اندونھ ځکھ خو، .څرګندې کړي

https://covidlink.maryland.gov/content/
https://covidlink.maryland.gov/content/testing/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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