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 23.10.2020بشپړه کړنالره، نٻټھ 

 سرلیک 
 لومړنی وضعیت او نني شرایط 
  پھ راتلونکو میاشتو کې د نړیوالي اختھ کیدلو سناریوګانې 
  موخھ 
 1ضوعګانې چې اھمیت لري او پھ ناروغی د اختھ کیدلو پروړاندې د خوندیتوب اوزارونھمو 

) ټولیزه ارزونھ د مخنیوی ګامونو او RKIنیټې پھ پرتلھ بدلون: اینفوګرافیک د رابرت کاخ موسسې ( 13.10.2020د 
 ضمیمھ بشپړه شوې). 2ټول اختھ کیدنې ( 19–لھ ټول اختھ کیدلو سره اړیکې د کوویډ 

 سرلیک
ټول اختھ کیدنې زموږ ټولنھ یې لھ ډیرو ننګونو سره مخامخ کوي. د راتلونکو میاشتو موخھ باید  SARS-CoV-2د 

لھ اختھ کیدلو مخنیوی او پھ عین وخت کې د عمومي ژوند او اقتصاد د ټولو برخو دوام تر ټولو پھ پورتھ ممکنھ حد کې 
ھر کس چلند اھمیت لري: د واټن پریښودلو او روغتیایي مقرراتو  وي سره لدې چې د اختھ کیدلو خطر شتون ولري. د

پروړاندې د خپل خوندیتوب خو د نورو سره ھم مرستھ کوي، او  SARS-CoV-2منطقي رعایت کول نھ یووازې د 
لھ اړوندو شرایطو  –کیدای شي نورې عفوني ناروغیو مخھ ھم ونیسي. پھ ګډه سره د مالتړ ګامونو یوځای کولو سره 

کیدای شي د اختھ کیدلو پیښھ دا ډول کنټرول شي چې لھ انساني رنځ او د مړینې پیښو سره پھ ژوند کې لھ  –ره سم س
دمې راتلو پرتھ پھ اقتصادي او ټولنیز ژوند کې یې مخنیوی وشي. دا ګامونھ پھ دوامداره توګھ ارزول کیږي او پلې 

 کیږي.

تھ کیدنې پھ برخھ کې لھ اوسنیو تجربو د کنټرول لپاره د نړیوالي اخ SARS-CoV-2د سټراتیژی دا سند د 
لومړیتوبونھ پھ راتلونکو میاشتو کې نیول کیږي. د دغھ سند موخھ دا ده ترڅو پھ آلمان کې د دغې نړیوالې اختھ کیدلو د 

پھ آلمان کې ټول اختھ کیدنھ پھ راتلونکو میاشتو  :19-کوویډ ضمیمھ: 1بدلون او محدود کولو لپاره نظر وړاندې کړي (
 ).کیلوبایټھ، فایل د معلولینو ګټې اخیستنې لپاره مناسب جوړ شوی دی) 38کې (پي ډي ایف، 

 : پھ راتلونکو میاشتو کې پھ آلمان کې ټول اختھ کیدنھ19-کوویډ
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 : پھ راتلونکو میاشتو کې پھ آلمان کې ټول اختھ کیدنھ19-ضمیمھ: کوویډ 1

 د رابرت کاخ موسسھ سرچینھ:

 لومړنی وضعیت او نني شرایط
ټول اختھ کیدنھ پھ ګډو زیاتو کوښښونو او پدې برخو کې محدودیتونو (د بیلګې پھ  SARS-CoV-2پھ المان کې پھ 

د مارچ پھ میاشت کې ترسره  2020توګھ د اړیکو منع کیدل، د پلورنځیو او مدرسو رخصتیو) سره تیرې شوې. د 
 شوو ګامونو پھ آلمان کې پراخ اقتصادي او ټولنیز اغیزونھ درلودل.

ھیوادونو پھ پرتلھ آلمان د دغې ټول اختھ کیدنې پھ مخنیوي کې بریاوې درلودې خو دا باید د سره لدې د نور اروپایي 
اوسنیو ننګونو او نورو زیاتو کارونو مخنیوي لپاره د غفلت سبب نشي. الندې یوه ټولیزه نمونھ وړاندې کیږي چې لھ 

ھ کمھ شي. پردې برسیره د ټول اختھ خپریدن SARS-CoV-2کومو لھ کومو اوزارونو سره کیدای شي پھ آلمان کې د 
کیدلو پروړاندې د ټولې ټولنې مسؤلیت اھمیت لري. تیرو میاشتو پھ ښکاره توګھ دا وښودل چې د بیلګې پھ توګھ د 

خوندیتوب چلند (پھ کور یا د زړو کسانو پھ استوګنځایونو کې لھ ھر کس څخھ خوندي ساتنھ) پھ یووازې پھ ټولنھ کې لھ 
یدونکو کسانو څخھ د ګټې لپاره ګټور ندي. دا خوندیتوب یووازې د ټولنې مسؤلیت لھ الرې الستھ راوړل زیاتو زیانمن ک

کیدای شي. دا ځایونھ او شرایط ھم مشخصی ندي ترڅو پھ خپلھ داختھ کیدلو خطر شتون ولري، د بیلګې پھ توګھ یوه 
کچھ پدې ناروغی اختھ  سیمھ ایزهتعامل دی. پھ  مشخصھ سیمھ یا یوه نقلیھ وسیلھ، خو د کس چلند او چاپیلایر ترمنځ

لھ الرې، لکھ لھ ھیواده دباندې اختھ کیدنھ چې لدې الرې دا ویروی ډیر زیات آلمان تھ  سفرونوکیدنھ شونې ده او د 
 راوړل کیدای شي.

  



 پھ راتلونکو میاشتو کې د نړیوالي اختھ کیدلو سناریوګانې
اختھ کیدلو بھیر کھ شونی وي چې کیدای شي الندې ځانګړتیاوی ولري، شونی موږ د راتلونکو میاشتو لپاره د ټول 

 بولو:

پھ ھر  یووازې پیښې، د ځای یا وخت لھ نظره محدود خپراوی سره د زیاتو نوي اختھ کیدلو شونتیا شتھ، .1
وخت کې ظرفیتونھ پھ بشپړه توګھ خپل ځان تھ ځانګړي کړي او لھ سیمھ ایز خپراوي خطر سره سم اړتیا 

 لري.
(د بیلګې پھ توګھ د کورنیو میلمستیاو یا پھ روزنیزو مرکزونو کې  پھ ځینو چاپیریالي شرایطو کې خپریدنھ .2

، ښوونځیو، او پھ ځانګړې توګھ پھ (Kitas)لکھ لھ کوچنیانو څخھ د پاملرنې پھ ورځنیو مرکزونو کې 
 سره خپریږي. مني/ژمي کې (د بیلګې پھ توګھ پھ تړلي ساحھ کې پھ ھوا کې زیات شتون)

د چاپیلایر پھ بیالبیلو شرایطو کې خپریدنھ، سیمھ ایزه خپریدنھ چې نشو کوالی د خپریدلو لھ زنځیر څخھ یې  .3
 ).ضمیمھ وګورئ) 2(او پھ ھغو سیمو چې خپور شوی د ګامونو ترسره کیدلو سبب ګرځي  بیل وګڼو

 )RKIد ټول اختھ کیدنې د مخنیوی ګامونو او مبارزې ګامونو اړوند د رابرت کاخ موسسې ټولیزه ارزونھ ( 19-د کوویډ

 

د ټول اختھ کیدنې د مخنیوی ګامونو او مبارزې ګامونو اړوند د رابرت کاخ موسسې ټولیزه  19-ضمیمھ: د کوویډ 2
 )RKIارزونھ (

 د رابرت کاخ موسسھ سرچینھ:

) کې یو یا څو واکسینونھ د السرسي وړ وي. دا امر کیدای شي د ټول اختھ کیدنې 2021کیدای شي پھ راتلونکي کال (
) سره لدې چې کیدای شي یو یا څو واکسینون وړاندې RKIمبارزې لپاره ډیر ګټور تمام شي. د رابرت کاخ موسسھ (

پھ لومړني پړاو کې بھ محدود د السرسي وړ وي، ځکھ چې لومړی باید پھ کوي وایي چې کیدای شي دا واکسینونھ 
 خطر کې ډلې او بیا نور کسانو واکسین شي.
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کھ څھ ھم واکسین کیدنھ د ټول اختنھ کیدنې پروړاندې د مبارزې یوه مھمھ برخھ وي، دا کار پھ یووازې، پھ ځانګړې 
بستھ بھ نھ کوي او پھ ورتھ توګھ دا باید  –پړه توګھ محدود وي توګھ پھ لومړنیو پړاونو د السرسي امکان بھ پھ بش

مقرراتو زیاتو رعایت  AHA+A+Lلھ مسؤالنھ چلند سره او ځینو بدلونونو سره یوځای وي، پھ ځانګړې توګھ د 
کورونا خبرتیا لھ ورځنیو ماسکونو ګټھ اخیستنھ د  –د روغتیایي مقرراتو رعایت کول  –کولو لپاره (د فاصلې ساتنھ 

ګټھ اخیستنھ او د ھوا تھویھ) او پھ ورتھ توګھ د رخصتی پھ وخت کې دبانې ځایونو تھ د فعالیت وړل، د  لھ اپلیکیشن
 بیلګې پھ توګھ لھ تړل شوي ځایونو چې مناسبھ تھویھ نھ لري او د خلکو لھ ګڼھ ګوڼې څخھ باید ډډه وشي.

 موخھ
دا ده ترڅو خپریدنھ او پھ ورتھ توګھ د سالمتیا لپاره ټول اختھ کیدنھ کمھ شي، پداسې حال کې چې د ټولې  ټولیزه موخھ

ټولنې ژوند او اقتصاد (روزنیز مرکزونھ) پھ آلمان کې لھ لږ خنډ سره مخامخ شي. لھ ځانګړو خطرونو سره اړین 
محدود شي. دا ګامونھ باید لھ قانوني او سازماني پلوه محدودیتونھ مناسب او ھمغږي شي او لھ سیمھ ایز او خت لھ پلوه 

 مناس او پھ ورتھ توګھ د پلې کیدلو وړ وي.

مقرراتو رعایت  AHA+Lلھ اغیزمنو واکسینونو، درملنو اصالحاتو او لھ درملو پرتھ ګامونو سره (د بیلګې پھ توګھ د 
اختھ کسانو لپاره ډیره ښھ درملنھ او پھ ورتھ توګھ  19-کول) باید پھ روغتیایي نظام باید لھ زیات فشار راړولو (د کوویډ

 د نورو کسانو عادي درملنھ)، د ناروغی اوږدمھالھ عوارض او مړینې څخھ تھ ممکنھ حده باید مخنیوی وشي).

 د ناروغی اختھ کیدلو پروړاندې د عامو خلکو روغتیا او خوندیتوب لپاره سټراتیژیکي موخې دا دي:

 اختھ کیدلو خطر کموالی،پھ کاري ځایونو او ټولنو کې  د آلمان د ټولو وکړو .1
 د نھ کنټرول شوي خپریدلو او ناروغھ کولو عامل مخنیوی، .2
د کړکیچ پروړاندې نوي کول  ) او د روغتیا نظامÖGDځواکمن کول او شبکو جوړول (د عامې روغتیا شبکې  .3

 او ځواکمن کول،
 .ولپاملرنې پراخ 19-لنډمھالھ او بستر کې د کوویډ پھ .4

موضوعګانې چې اھمیت لري او پھ ناروغی د اختھ کیدلو پروړاندې د 
 1خوندیتوب اوزارونھ

 
ډیری کسان د اختھ کیدلو خطر ټیټې کچې رسولو ګامونو سره آشنا دي او دا ګامونھ د ژوند پھ بیالبیلو برخو کې پلې 

لھ ورځنیو ماسکونو او ھوا تھویھ څخھ  –د روغتیایي مقرراتو رعایت  –مقررات (د واټن ساتنھ  AHA+Lد  کوي:
ګټھ اخیستنھ) دا باید رعایت شي. اړینھ ده ترڅو د خطر اړوند چلند لپاره پوھاوی رامنځ تھ شي، یانې ھر کس باید 

 پداسې یوه موقعیت کې وي چې خپل چلند ورسره اصالح کړي.

علمي موندنې د  طر ټیټې کچې تھ رسول پھ دومداره توګھ ارزول کیږي او عملي موندې پلې کیږي:د اختھ کیدلو خ
اختھ کیدلو اړوند الرو او د سټراتیژیو ال پراخیتا د موخې لپاره چې پھ کاري او شخصي ژوند کې خطر ټیټې کچې تھ 

عمومي ترانسپورت، شرکتونو، دفترونو، راوړي او دا سټراتیژي د ژوند پھ بیالبیلو برخو کې (استوګنې، ښوونځیو، 
رستورانونو، لویو غونډو او نورو) او ټولنیزو ډلو کې د ګټې اخیستنې وړ وګرځي. د ګامونو او د ھغوی د اغیزمنتیا 

 اړوند تجربې باید پھ ټولو برخو، پھ ځانګړې توګھ د ایالتونو پھ کچھ تبادلھ شي.
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ر مرکزونھ لکھ ښوونځي او د کوچنیانو ورځني مراقت مرکزونھ روزنی د روزنیزو مرکزونو پرانیستي ساتنھ:
)Kitas) د عمومي ژوند اساسي برخھ ده. د ښوونځیو او د کوچنیانو د ورځني پاملرنې مرکزونو (Kitas د دقیق (

 ځکھ چې پھ ښکاره توګھ داښیي چې روزنیز مرکزونھ لھ ھغو –اغیز بیلګې د دغھ ټول اختھ کیدنې لپاره بیالبیل دي 
پھ ورتھ توګھ ښوونځي او د کوچنیانو ورځني پاملرنې  2,3,4مرکزنو څخھ دي چې د ناروغی خپریدلو کې ونډه ادا کوي.

مرکزونھ د دې چې خپل روزنیز او ټولنیز کارونھ ترسره کړي او مور او پالر وکوالی شي خپل کاري فعالیتونو 
مرکزونھ د روغتیایي طرحو رعایت کولو سره پرانیستي  ترسره کړي اساسي ونډه ادا کوي. دا مسلھ مھمھ ده ترڅو دا

وساتل شي. ځکھ نو سازماني ترتیبونھ او ګامونو د ټولو اړوندو ادارو پھ نږدې ھمکارۍ سره د اختھ کیدلو پیښو د 
مخینوي د امکان ترحده، پھ وخت سره تشخیص لپاره اړین ګڼل کیږي. یووازې پدې توګھ کوالی شو ډاډمن شو چې 

 انو کچې ټیټھ ساتل او د ناروغی د اختھ کیدلو د مخنیوی لپاره د مرکزونو لھ تړلو پرتھ د امکان وړ نده.اختھ کس

دا مسلھ مھمھ ده ترڅو نړیوال  امنھ مخامخ کیدنھ لھ خوځښت او ځای پرځای کیدلو سره (پھ ملي او بھرنی کچھ):
ي. پدې ھکلھ باید ټینګار وشي: د خوځښت وضعیت دوام وکړي او ګامونھ او سټراتیژی پھ فعالھ توګھ اصالح ش

زیاتوالی او ځای پرځای کیدل (کاري یا شخصي سفر) د خطر پراخیدلو پھ مانا دي؛ خو دا خطر پھ لومړي ځل د سفر 
د خطر وړ 5د ځای او ځانګړې سیمې پورې اړه لري، او اساساً پھ یوه سیمھ کې د ویروس د انتقال پورې اړه لري. 

شوی وي، ترڅو لھ ھغھ څخھ مخنیوی وشي. د مسافرانو لپاره باید د اړیکو اوزارونھ د ھغوی پھ خپلو چلند باید پیژندل 
 ژبو وړاندې شي ترڅو دا کسان د معاینې، قرنطین او بیلولو پھ وخت کې پوھاوی ولري.

ې توګھ پھ تړل د خلکو ګڼھ ګونھ، پھ ځانګړ پھ لویو غونډو کې د ناروغی اختھ کیدلو پروړاندې بیالبیل خوندیتوب:
» د ډیر زیات انتقال«پدغو شرایطو کې د  6د خپراوي خطر زیاتوي.  CoV-SARS-2شوي ځایونو کې، د 

)Superspreading events پھ تیرو میاشتو کې پھ ډیریو ھیوادونو کې د اختھ کیدلو پیښې تر ھغھ څھ چې د (
نو پھ ګټې اخیستنې سره، ځانګړو الزاماتو، رڼو او لھ عمومي سپارښت 7انو ترمنځ پیښیږي ډیري زیاتي وي.انفرادي کس

د پوھې وړ کارونو سره غونډې باید د مسؤلو کسانو لخوا ترسره شي. پدې اړوند باید د غونډې ډول او د غونډې 
 محدودیت دالیل ھم باید د منلو وړ وګرځي.

ې موندنې الستھ راځي چې د د کرونا وضعیت ډیر پیچلی دی او تل نو د کړکیچ پھ وخت کې سټراتیژیکې اړیکې:
سپارښتنو ګامونو بیا کتنې سبب ګرځي. د خطر وړ ډلو سره اړیکې او د نظر بدلول او پھ ورتھ توګھ لھ ھغو کسانو 

 سره چې د عامھ اړیکو وسایلو لھ الرو ھغوی تھ السرسی ستونزمن دی، دلتھ اړینھ ده.

  



د یوه مشخص مناسب سره اړوند تشخیص او وړاندې  تضیمن:د ملي سټراتیژی نوره آزموینھ، د ھراړخیز تشخیص 
شوی پھ سیمھ ایزه کچھ د اختھ کسانو پیژندلو لپاره، د ټول اختھ کیدنې د ثبت او کنټرول سیستم لپاره اساسي شرط دی. 

کچې د مستقیم اثبات چلندونو الستھ راغلې پایلې (د ناروغی عامل تشخیص) او غیرمستقیم (انتیباډي) د اطالعاتو 
ت ارزونې لپاره ترسره کیږي. د سنجشونو ګټې اخیستنې پھ وخت د وضعی ملي سټراتیژیپربنسټ او اړوندې مسلې د 

کې، تر سنجشھ د احتمال زیات پھ نظر کې نیول او لھ خطر سره لیوالتیا الستھ راغلې علم سرچینو تھ پھ پام سره، 
کھ د موخٻز ګامونھ اړین دي. لھ اعالیمو سره د کسانو معاینھ او پھ ورتھ توګھ د خطر سره مخ کسانو خوندیتوب ل

بیلګې پھ توګھ د ډیر عمر کسانو پھ استوګنځایونو کې باید لومړیتوب ولري. سره لدې چې د معاینھ کولو پھ برخھ کې 
لوړ ظرفیتونھ شتون لري، اصوالُ انساني او مالي سرچینې محدود دي. پدغھ دلیل سره د معایناتو تجویز او اعتبار باید 

ګې پھ توګھ د ویروس اختھ کیدلو منفي تشخیص یووازې یو لنډمھالھ انځور دی پھ بشپړه توګھ پھ ډاګھ وي. ځکھ نو د بیل
او نباید د درواغ امنیت احساس سبب وګرځي: پدې اساس سره منفي معاینھ تاسې پھ اختھ کیدلو د مخنیوی لھ چلنده، لکھ 

 د بیلکې پھ توګھ لھ روغتیایي او خوندیتوب ګامونو څخھ نھ معاف کوي.

د خطر انتقال کمولو لپاره، پھ ناروغی د اختھ کسانو سمالسي پیژندنھ  لپاره د وخت لنډمھالھ پرمختګ:د معاینې پایلې 
ساعتونو وخت پھ ترڅ کې (د معاینې او پایلې اعالن ترمنځ)  36تر  24او د معاینو چټک لیږدول حیاتي دي او باید د 

ې توګھ د ډاکټرانو د درملنو قانوني خدماتو بیمې صندوق د امکان وړ وي. دا باید د اړوندو دخیلو کسانو لخوا، پھ ځانګړ
د تایید  19-) ھمکاری سره ترتیب شي او پھ دوامداره توګھ وارزول شي. د کوویډÖGDاو د عامھ روغتیا خدماتو (

د تشخیص ظرفیتونو بشپړ کوونکي وي. د معاینې پھ ځایونو  PCRشوي انتیجین معاینھ باید د السرسي وړ وي او د 
معاینو پھ پرتلھ د انتیجین معاینې ډیر کم حساسیت لري. خو دا معاینې کوالی شي پھ ځایونو کې د معاینو  PCR کې د

امکانات ھم د السرسي وړ وګرځوي او لھ څو دقیقو وروستھ پایلھ ښیي. د اوسنیو شتھ معاینو اغیزمنتیا ارزونې لپاره د 
چوکاټ کې د  د پراختیا پھ ملي معاینې سټراتیژیستنې امکانات د مطالعاتو بھیر دوام لري. پھ اوس وخت کې د ګټې اخی

 تامل او بحث ترالندې دی.

) د امکان ÖGDموخھ دا ده ترڅو د عامھ روغتیا خدمات ( د ایپیدمیولوژیکي وړاندې شوو پیښو تھ چټک السرسی:
د اختھ کیدلو لھ پیښو خبر شي. پدې ترتیب سره لومړی د ناروغی اختھ  SARS-CoV-2تر حده پھ چټکھ توګھ د 

د «ل پھ ځای کې مشخص شي او بیا پھ سیمھ کې د مخنیوی اقدامات وړاندې شي. ځکھ نو کیدلو د خوندیتوب ګامونو پی
، د ناروغی د آلمان بریښنایي ثبت او اطالع رسونې سیستمآلمان د بریښنایي ثبت او اطالع رسولو سیستم ال پراختیا

پروړاندې د اختھ کیدلو خوندیتوب لپاره اھمیت لري. د ثبت سیستم پھ آلمان کې ایپیدمیولوژیکي وضعیت ارزونې لپاره 
وړاندې کوي. د سندرمیک نظارت (=د ناروغی عالیمو ترکیب پربنسټ  د فدرال پھ کچھ د ډاډ او د اثبات وړ پایلې

نظارت) د تنفسي ناروغیو او نورو ناروغیو پھ دوامدھر توګھ جوړیږي او پراختیا مومي. پردې برسیره پھ یخھ ھوا کې 
راټولول (د بیلګې  خپراوی او ورتھ د سالمتی چلند د ټول اختھ کیدلو پھ وخت کې او پھ ورتھ توګھ د الستھ راغلو پایلو

د  )Kitaد کوچنیانو ورځنی پاملرنې مرکزونھ ( –معاینھ خانو څخھ د نظارت پربنسټ کورونا مطالعھ ،پھ توګھ لھ
 ) د اختھ کیدلو پھ ھکلھ بشپړونکي اطالعات وړاندې کوي.بیړنیو څانګو معمولي پایلې

ختھ کیدلو او پرې کولو لپار د ایپیدمیولوژیکي اړیکې لھ الرې د پیدا کولو پھ دوامداره توګھ د زنځیر د وښکې او ا
د اوسني خپراوي پیښو اغیزمنو ګامونو کې چې لھ وړاندې د روغتیا لھ خدماتو څخھ د مالتړ لپاره پیل  طرح کول:

د پرې کولو لپاره اغیزمن  8,9 کیدلو زنځیرشوي، دا اثبات کوي: د اختھ کسانو پیژندنھ او د اړیکو پیدا کول، د اختھ 
ګامونھ، د مشکوکو پیښو پیژندل، بیلول، د اړین تشخیص ترسره کول او د وضعیت پربنسټ د خوندیتوب ګامونھ د 

 ناروغی اختھ کیدلو پروړاندې خوندیتوب ډیری وختونھ د ډاډ وړ او لھ وخت سره سم د بریا وړ دي.
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شي او پراختیا ومومي. الستھ راغلي تحلیل شوې تجربې او موندنې پھ ھراړخیزه توګھ د  دا وړتیا باید نوره ھم تثبیت
 السرسي وړ وګرځي. اجرایي مرستې وړاندې کیږي.

ترسره کیږي د وخت  "Containment Scoutsلھ روغتیایي ادارو اړین مالتړ پھ اوس وخت کې تر ډیري کچې د "
مالي سناریوګانې د ایالتونو لخوا د عامھ روغتیا اساسي کارکوونکو لھ نظره محدود دی. خو ایپیدمیولوژیکي احت

)ÖGD) ځواکمن کولو تھ اړتیا لري. د عامھ روغتیایي خدمات اړیکو مرکز (ÖGD د رابرت کاخ موسسھ پدې (
 وروستیو کې تاسیس شوې، کوالی شې لھ شریکانو سره د کارکوونکو پھ روزنھ کې برخھ واخلي.

مسؤل بنسټونھ (د ډاکټرانو اتحادیې دبیمې خدماتو صندوق  خوندیتوب تجیزاتو السرسي لپاره تضمین:د کافي شخصي 
قانوني درملنې، ډاکټران، روغتونونھ، سیمې، ایالتونھ او د فدرال دولت) لنډمھالھ او د بستر برخو لپاره، پھ ټولو 

 سیمھ کې د خوندیتوب کافي وسایلو تضمین کوي. شرایطو کې د مجھز اوسیدلو لپاره، د السرسي وړ او زیرمې لپاره پھ

د یوې بریالی سټراتیژی اساسي برخھ، لھ ممانعت  د ټول اختھ کیدنې شرایطو کې لھ روغتیا څخھ ھراړخیزه پاملرنھ:
پرتھ د روغتیا نظام تھ لھ عالیمو سره د ټولو کسانو السرسی دی، یانې ھرکس وکوالی شي د عامھ روغتیا او پاملرنې 

ام څخھ پھ چټکھ توګھ ګټھ اخیستنھ وکوالی شي. پدغھ حال کې د ایپیدمیولوژیکي پھ ټولو سناریوګانو کې پھ لھ نظ
راتلونکې کې (یانې د ویروس خپریدلو نمونو کې) پھ لنډمھالھ او بستري توګھ ھراړخیزه پاملرنھ اساسي اھمیت لري. 

و ظرفیتونو اړوند د اړتیا وړ پروګرامونو طرح کولو پردې برسیره اوسنی تجربې پھ ځانګړې توګھ د ځانګړو پاملرون
پھ سیمھ ایزه کچھ دوامدار وړاندې کوي. لھ روغتیا څخھ د پاملرنې محدویت لھ مالي ګټھ اخیستنې باید د ډډې وړ وي. 

د بستري پاملرنې جوړښت او پھ ورتھ توګھ د لنډمھالھ امکان باید د عفوني ناروغانو او غیر عفوني ناروغانو  10
 پاملرنھ پھ دوامداره توګھ وړاندې کړي.

د انفلونزا او پنوموکوک پروړاندې واکسیناسیون تھ السرسی او د واکسیناسیون پوښښ تھ السرسی پھ ځانګړې توګھ 
د ټول اختھ کیدلو کنټرول لپاره پھ راتلونکو میاشتو کې د تنفسي نورو نارغیو سره د  لھ خطر سره د مخ ډلو لپاره:

واکسینونھ پھ ځانګړې توګھ د ژمې پھ یخ موسم کې تعین کوونکې ونډه ادا کوالی شي. د دغھ ناروغی مبارزې لپاره 
څخھ د بیلتیا وړ دي. پداسې حال کې چې د انفلوانزا  19-کلنیکي عالیم لھ تشخیص پرتھ تل پھ ډاډ سره لھ کوویډ

) د سپارښتنو پربنسټ پھ ځانګړې STIKO((ګریپ) او پنوموکوک واکسیناسیون اندازه د واکسیناسیون دایمي کمیسیون 
توګھ لھ خطر سره مخ پھ ډلو کې پھ لوړه کچې زیاتیږي، لھ خلکو څخھ د خوندیتوب لپاره او د عامې روغتیا نظام څخھ 
د فشار کمولو لپاره ډیر د اغیز وړ حاصل الستھ راځي. د ګریپ اړوند باید د دغو پورتھ واکسینونو نرخونو برسیره پھ 

وګھ پھ کاري ډلو کې چې د اختھ کیدلو خطر سره مخ دي او د ایپیدمیولوژي لھ نظره مھم دي (ډاکټران، ځانګړې ت
نرسان، او د روغتیا نظام نور کارکوونکي) حاصل شي ترڅو پھ روغتونونو او د زړو کسانو استوګنځایونو کې د 

 ویروس لھ انتقال څخھ مخنیوی وشي.

  



کھ څھ ھم یو اغیزمن واکسین پھ خوندي او چټکھ  ن سټراتیژی تدوین:پروړاندې واکسیناسیو SARS-CoV-2د 
توګھ د السرسي وړ نھ وي، پھ فدرال کچھ د واکسیناسیون یو کمپاین د چمتو کیدلو پھ حال کې دی. پردې برسیره، د 

او د  زیرمې کولو لپاره اوسنی طرحې، یخې زنځیرې، لھ ویش څخھ مالتړ، پلې کول، درجھ بندي شوي د موخې ډلې
واکسین خوندیتوب او اغیزمنتیا څخھ ھراړخیز نظارت د ھراړخیز چوکاټ کې اوسو د تدوین پھ حال کې دی. د دغھ 

کار لپاره پروګرام جوړول د بیالبیلو موسسو کارکوونکو ګډون سره د فدرال او ایالتونو پھ کچھ او پھ ورتھ توګھ د 
ملي مشرتوب لخوا ترسره کیږي. ویل کیږي چې واکسینونھ بھ پھ  واکسیناسیون د دایمي کمیسیون او د واکسیناسیون د

ھراړخیزه او چټکھ توګھ د ټولو کسانو لپاره د السرسي وړ وي. پدغھ دلیل سره واکسیناسیون پھ تدریجي توګھ د توجیھ 
ره د اړیکو پھ ترتیب سره او ھمغږی بھ ترسره شي. د واکسیناسیون پیل باید ډیر ژر د اړوندو کارکوونکو پھ ګډون س
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