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د رسنیو خبر پا �هد رسنیو خبر پا �هد رسنیو خبر پا �ه
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د راپور لیکلو الر�وونې

وړاندیز شوې اړیکېد ژورنالیزم اصولونه

خلک �ه وايي

د کندهار والیت �خه د آی او ام لخوا
را �ول شوی نظرونه

په حکومت د
باور د نشتوالي

له امله د
کوید-۱۹ د جدي
والي �خه انکار

کوید-۱۹ د وال�ی نوی نوم دی. یو د درد ضد درمل د ناروغ�
درملنې لپاره کافی دی. دا �ول د حکومت تبلیغات دي.

حکومت ه�ه کوي چې دا د یو خطرناک �ي په تو�ه �کاره

ک�ي. د السونو مین�ل او �ولنیزه فاصله اړین ندی

د یو متخصص سره خبرې
وک�ئ او د وال�ی او کوید-۱۹
ویرس ترمن� توپیر په اړه

الزیات معلومات ترالسه ک�ئ.

 
د کوید-۱۹ په ناروغي د اخته
شوی کس سره مرکه وک�ئ او
د زړه د ناروغ� او اختالل تر
مین� د توپیر په اړه ترې

وپو�تئ. 
 

�ومره چې تاسو کولی شئ
ه�ه وک�ئ خپل راپور په

داسې ډول ولیکئ چې ستاسو
لیدونکي پرې وپوهی�ي.

 
د افواهاتو سره مبارزه د دې
ناروغ� سره د مبارزی یوه

مهمه الر ده.

خبریاالن باید د راپور موضوع دقیقه �ی�نه وک�ي تر �و راپور هی�
ډول ، فزیکي او رواني زیان لیدونکو ته زیان ونه رسوي او د غلط
فهمیو مخه ونیسي او د لیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ نک�ي.

ری�ه په باور کی، په افغانستان کې د

کوید-۱۹  په هکله د ناسمو  معلوماتو او آوازو

سره د مبارزی پروژه د ان�رنیوز لخوا پرمخ

وړل کی�ي. 

دا خبر پا�ه د راپور لیکلو د الر�ودونو سربیره

، د ژورنالیستانو د �ولنې لپاره د معتبرو

سرچینو �خه باوري معلومات هم ورکوي.

انفلونزا / وال�ي او کوید-۱۹ دواړه د تنفسي ساري ناروغ� دي ، م�ر دا د بیال بیلو
ویروسونو له امله رامین�ته کی�ي. کرونا د نوي کوید-۱۹ سره د انتاناتو له امله

رامین�ته کی�ي ، م�ر انفلونزا د انفلونزا ویروس سره د انتاناتو له امله رامین�ته
کی�ي.

 
انفلونزا او کوید-۱۹ تر مین� مهم توپیرونه شتون لري. داسې بری�ي چې کوید-۱۹ د

زکام / وال�ي په پرتله په اسان� سره خپری�ي او په �ینو خلکو کې د ډیر جدي ناروغ�
المل کی�ي. دا ناروغي اوږد مهاله پاتې کیدی شي او س�ی پرته له کوم ن�ی ن�اني

په ویروس اخته کیدی شي.
 

بل مهم توپیر دا دی چې د انفلونزا �خه د ساتنې لپاره واکسین شتون لري ، م�ر
اوس مهال د کوید-۱۹ ناروغ� مخنیوي لپاره هی� واکسین شتون نلري ، او د دې د

مخنیوي غوره الره دا ده چې خپل السونه ومین�ئ ، د مخ ماسک واغوندئ ، او
�ولنیز وا�ن وساتئ.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره ، مهرباني وک�ئ په کابل کې د عامې
روغتیا وزارت کارمند ډاک�ر مینا اصغري سره اړیکه ونیسئ.

0700168097د تلیفون شمیره:

د معلوماتو سرچینه: د ناروغیو د کن�رول او د مخنیوي مرکزونه – د بشپ� راپور لیدلو
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-) لپاره الندې لینک خالص ک�ئ

(covid19.htm
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د راپور لیکلو الر�وونې

وړاندیز شوې اړیکې

THE FACTS

د ال زیاتو معلوماتو لپاره ، تاسو کولی شئ د ان�رنیوز می�یا اړیکو د 
کارمند - آزاد حمیدي - سره د بری�نالیک (amilad@internews.eu) له الرې اړیکه ونیسئ

خلک �ه وايي

که چیرې موږ کوید-۱۹ ناروغي ولرو باید هی�کله
روغتون / کلینیک ته الړ نشو . موږ باید په کور

کې پاتې شو او د �ینو خاصو بو�و درملنې
وکاروو.

د ل�ې ن�ې ن�انې لرونکي ناروغان روغتون / کلینیک ته اړتیا نلري ، او
ډیری ناروغان د سپکو ن�ې ن�انې په لرلو سره کولی شي په کور کې روغ

شي.
 

هغه �وک چې د کوید-۱۹ د ناروغ� لوړه کچه خطر سره مخ دي باید په
ن�دې روغتیایی مرکز کې خورا پاملرنه ترالسه ک�ي.

 
جدي او شدیدي ن�ې ن�انې چې سمدستي طبي پاملرنې ته اړتیا لري په
الندې ډول دي:  ساه لن�ې ، د سینې درد یا فشار او همدارن�ه بیان وړتیا

یا حرکت د السه ورکول.
 

دا په اوسط ډول له ۵ �خه تر ۶ ور�و پورې د هغه و��ي لپاره چې د دي
ویروس په ناروغ� اخته دی ن�ې ن�انې �ر�ندوي، م�ر پدې موده کې تر

14 ور�و پورې وخت نیولی شي.
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په افغانستان کې دا تایید شوې چې
۴۱،۰۰۰ کسان په کورونا ویروس اخته
شوي او د دی ویروس له امله ۱۵۰۰

کسان م�ه شوي دي.

د کورونا ازموینې الهم یوازې په جدي
قضیو کې ترسره کی�ي او د عامې 

روغتیا مدیریت لخوا راپور شوي
رسمي ارقام عمومي حالت نه پو��

الندی نه نیسي. 

د کندهار والیت �خه د آی او ام
لخوا را �ول شوی نظرونه

په حکومت د
باور د نشتوالي

له امله د
کوید-۱۹ د جدي
والي �خه انکار

د ال زیاتو معلوماتو لپاره ، مهرباني وک�ئ په کابل کې د عامې روغتیا وزارت
کارمند ډاک�ر صبور همدرد سره اړیکه ونیسئ.: 0700244452

همچنان ، تاسو کولی شئ د الندې لینک له الرې د پورته افواهاتو په اړه
shorturl.at/gipGM.معلومات ترالسه ک�ئ

ه�ه وک�ئ د کوید-۱۹ ن�ې ن�اني په دقیقه
تو�ه وپیژنئ تر�و ستاسو راپور د اوریدونکو تر

مین� د غلط فهم� المل نشي.!
 

د عامې روغتیا وزارت �خه �ومره چې کولی
شئ معلومات را�ول ک�ئ او ډاډ ترالسه ک�ئ

چې معلومات تازه او دقیق دي!
 

په خپل راپور کې د عامې روغتیا وزارت د وړیا
شمیري (۱۶۶) په اړه ولیکئ تر�و خلک

وه�وي چې دی شمیری ته د معلوماتو لپاره
تلیفون وک�ي او له نامتو سرچینې �خه

معلومات ترالسه ک�ي.

 
تاسو کولی شئ �ینې مهم �کي تر پو��
الندی ونیسئ دا چې خلک د کوید-۱۹ د اخته
کیدلو په مرحله کې او د قرنطین په وخت کي
په کور کې پاتې شی ، تاسو کولی شئ پدې
اړه د یو متخصص سره خبرې وک�ئ او د

هغوی مشوری په خپل راپور کې شامل ک�ئ.  
 

په دقیقه تو�ه وپل�ئ چې کله ، د کومو ن�ی
ن�انيو سره  او د �ه ډول روغتیایي مرکزونو

ته دوی باید مراجعه وک�ي

د حقیقت سرچینه: د عامی روغتیا وزارت افغانستان : 
shorturl.at/dwDEM
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