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ستاسو پروګرام چې د
واکسین د مرکز لخوا چمتو
شوی دی
ښه راغالست!

ګام  ۱۵ :دقیقې صبر وکړئ

نن تاسو کوالی شئ د کرونا په وړاندې واکسین ترالسه
کړئ .دا څنګه سر ته رسېږي؟

د استراحت کوټې ته الړ شئ .دلته  ۱۵دقیقې صبر وکړئ.
ایا تاسو د واکسین سره حساسیت لرئ؟ بیا مونږ
کوالی شو چې تاسو سره سم دالسه مرسته وکړو.
تاسو کوالی شئ چې ورسته له  ۱۵دقیقو خپل کور ته الړ شئ.

پام وکړئ!
 بیالبیل ډول واکسینونه شتون لري .ځیني واکسینونه باید  ۲ځله
تزریق شي .دا کار مهم ده .د دوهم ځل څخه وروسته به تاسو په
غوره توګه مصؤن ووسئ.
 امکان لري چې تاسو تر څو ورځو وروسته له واکسین څخه په
تکلیف ووسئ.
ایا تاسو درد لرئ ،د پوستکي سور والی لرئ ،په مټ کې
پړسوب لرئ؟
ایا تاسو د غاړې ،تخرګ ......په غدو کې پړسوب لرئ؟
آیا تاسو د سر درد  ،د عضالتو درد  ،تبه  ،په مفصلونو کې درد
( ګونډو  ،د الس په ګوتو  )...درد لرئ؟
ایا تاسو ستړی یاستئ او ایا تاسو احساس د زړه بد والی کوئ؟
دا حالت اکثرا ً پېښ کېږي .دا تکلیفونه ورسته له څو ورځو
ختمېږي.
تاسو کوالی شئ پاریسټامول وکاروئ
ایا تاسو په کور کې د حساسیت عالیم پیدا شوي دي؟ ایا ستاسو
په ټول بدن کې سرې نښې لیدل کېږي؟ که چېرې داسې وي بیا د
خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ.
ایا تاسو اوس هم ال په تکلیف یاستئ یا تاسو ته نور تکلیفونه
پیدا شوي دي؟ که چېرې داسې وي بیا د خپل ډاکټر سره اړیکه
ونیسئ

ګام  :رسپشن
تاسو رسپشن ته ځئ.
خپل اسناد چمتو وساتئ:
 ستاسو پېژندپاڼې یا د  -eIDکارت
 د واکسین په اړه لیک
 ستاسو د واکسین کارت :که تاسو د کرونا په وړاندې لومړی
واکسین ترالسه کوئ

ګام  :مرکه
لمړی هغه پوښتنو ته چې د پاڼې په څټ کې لیکلي شوي دي
ځواب ورکړئ .وروسته له هغې به تاسو د نرس (نرسې) سره د
خپل د روغتیا په اړه خبرې وکړئ.
ایا تاسو ښه روغ یاستئ؟ ایا تاسو نن خپل واکسین ترالسه کوئ؟
په دې هکله به نرس (نرسه) تصمیم ونیسي.
 ایا تاسو په رېښتیا نن خپل واکسین ترالسه کوئ؟ تاسو ته به
وروسته یو ټکټ درکړل شي .هغه له ځان سره ښه وساتئ.
 ایا تاسو نن واکسین نه ترالسه کوئ؟ نرس (نرسه) به تاسو ته
تشریح کړي چی څه وکړئ.
ګام  :واکسین
تاسو به خپل واکسین ترالسه کړئ.

مننه ددې لپاره چې تاسو خپل ځان مو واکسین کړه!

د کرونا په وړاندې د قوانینو تعقیب کولو ته دوام ورکړئ
تاسو ال اوس هم کوالی شئ چې ویروس نورو ته انتقال کړئ.

د نورو څخه 1,5
واټن وساتئ.
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السونه مو غیر
عفونی کړئ.

په هغو ځاینو کې چې
اړین دی د خولې ماسک
وکاروئ.

ستاسو د روغتیا په هکله پوښتنې

پوښتنې په پوره دقت ولولئ« .هو» یا «نه» چلیپا کړئ.
په ريښتیا ځواب ورکړئ .دا ستاسو د خپلې روغتیا لپاره ده.
آیا تاسو په کومې پوښتنې باندې نه پوهیږئ؟ که چېرې داسې وي بیا به نرسه (نرس) له تاسو سره مرسته وکړي.

پوښتنه
 .1آیا تاسو د کرونا په وړاندې واکسین شوي
یاستئ؟
 هو؟ الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ:
کوم ډول او څومره موده مخکې؟ د خپل د
واکسين کارت وګورئ.

هو يا نه
نه


هو؟


تشریح
هو؟ موږ به وګورو چې آیا تاسو واکسين په سمه
توګه ترالسه کړئ.

.....................................................
 .2آیا تاسو نن ځان ناروغه احساس کوئ؟
) تبه ،د ستونی درد ،ټوخی ،تنفسي ستونزه ،د
بوی نه محسوس کول(...,

هو؟


نه


هو؟ تاسو نن واکسين نه ترالسه کوئ .آیا تاسو روغ
شوي یاستئ؟ که چېري داسې وي بیا یو نوی وخت
وټاکئ.

 .3آيا په تېرو  ١٤ورځو کې مو د کرونا تکلیف
(عالئم) درلودل او آیا د آزموینې په اساس
تاسو کرونا درلودله؟

هو؟


نه


هو؟ تاسو نن واکسين نه ترالسه کوئ .تاسو هغه مهال
واکسین ترالسه کوئ کله چې  ۱۴ورځې د کرونا تکلیف
ونه لرئ.

 .4آيا تاسو په تېرو  ١٤ورځو کې دکرونا آزموینه
سر ته رسولی وه او د هغې آزموینې د پایلي
په اساس تاسو کرونا درلودله پرته له دې چې
تکلیف (عالئم) ولرئ؟

هو؟


نه


هو؟ تاسو نن واکسين نه ترالسه کوئ .تاسو کوالی شئ
 ۱۴ورځې وروسته له آزموینې څخه واکسین ترالسه
کړئ.

 .5آیا تاسو اوس باید په قرنطین کې ووسئ؟
د مثال په توګه :ځکه چې تاسو داسې یو کس
سره په تماس کې شوي یاستئ چې هغه کرونا
درلودله.

هو؟


نه


هو؟ تاسو اجازه لرئ چې  ۱۴ورځي وروسته له هغه
څخه چې په کرونا اخته کس سره په تماس کې شوي
یاستئ واکسین ترالسه کړئ.

 .6آیا تاسو په تیرو  ۱۴ورځو کې واکسین تر السه
کړی دی؟

هو؟


نه


هو؟ ډاکټر به له تاسو څخه یو څو اضافي پوښتنې وکړي.

 هو؟ الندې پوښتنې ته ځواب ورکړئ:
څومره موده وړاندې؟

.....................................................
 .7آیا تاسو د ) PEGپالیتیلین ګلیکول(
یا پالیسوربیټ په وړاندې حساسیت لرئ؟

نه


هو؟


.که چېرې دا تاسو ته آشنا نه ده اندیښنه مه لرئ
هو؟ ډاکټر به له تاسو څخه یو څو اضافي پوښتنې وکړي.

ما ته آشنا نه ده


 .8آیا تاسو کله د دارو یا واکسین په وړاندې
حساسیت ښودلی؟

هو؟


نه


هو؟ ډاکټر به له تاسو څخه یو څو اضافي پوښتنې وکړي.

 .9آیا تاسو کله د انه فیلکسي
) = شدید ژوند ګواښونکی الرجیک غبرګون (
ښودالی؟

هو؟


نه


هو؟ ډاکټر به له تاسو څخه یو څو اضافي پوښتنې وکړي.

پوښتنه

تشریح

هو يا نه

 .10آیا تاسو کله د کنیک اودیما درلوده (= په
ستوني ،ژبه کې پړسوب)؟

هو؟


نه


هو؟ ډاکټر به له تاسو څخه یو څو اضافي پوښتنې
وکړي.

 .11آیا تاسو کله سیستماتیک یا ارثي انژیو-
اودیما درلودله؟

هو؟


نه


که چېرې دا تاسو ته آشنا نه ده اندیښنه مه لرئ.
هو؟ ډاکټر به له تاسو څخه یو څو اضافي پوښتنې
وکړي.

ما ته آشنا نه ده


 .12ښځې :آیا تاسو امیندواره یاستئ؟

هو؟


نه


هو؟ موږ به دا هڅه وکړو ترڅو چې تاسو یو مناسبه
ډول واکسين ترالسه کړئ .که چېرې تاسو د کرونا
واکسین لمړی دوز تر السه کړي وي بیا به تاسو ته
هغه واکسین درکول کېږي.

 .13آیا تاسو استما (نفس تنګي) لرئ؟ او تاسو د
دې څخه ډیر په تکلیف یاستئ ،حتی دارو هم
تر السه کوئ؟

هو؟


نه


هو؟ ممکنه ده چې تاسو د حساسیت غبرګون ښکاره کړئ،
مګر احتمال لږ دي .وروسته له واکسین څخه  ۳۰دقیقې
د استراحت په خونې کې پاتي شئ .ځکه چې موږ کوالی
شو چې تاسو سره مرسته وکړو که چېرې تاسو د واکسین
په وړاندې غبرګون ښکاره کړه.

 .14آیا تاسو مرګي لرئ ،یا تاسو پخوا کله
درلودله؟

هو؟


نه


هو؟ اندیښنه مه کوئ ،تاسو اجازه لرئ چې واکسین
تر السه کړئ .کیدای شي چې تاسو د واکسين څخه
وروسته تبه وکړئ ،که چېرې په تاسو باندې د تبې
حملې راشي بیا تاسو کوالی شئ چې د پاراسیټامول
څخه کار واخلئ.

 .15آیا ستاسو د تخرګ غړي ویستل شوي دي؟
د مثال په توګه :ځکه چې تاسو د سینې
سرطان درلود.
 هو؟ په کوم اړخ کې؟

هو؟


نه


هو؟ موږ هڅه کوو چې تاسو خپل واکسین په ښه توکه
ترالسه کړئ.

چپ


ښی


دواړه اړخونه

 .16آیا تاسو د وینې د رقیق کولو لپاره دارو
کاروئ؟
د مثال په توګه :اسافلو ،اسکال ،اسپیجیک،
اسپرین ،کاردیواسپرین ،کلوپیدوګرل،
کلکسین ،فرکسیپرین ،فرګمین ،ایپرین،
پالویکس ،سینتروم ،مارکومار ،مریفان،
پراداګسا ،الیکوس ،لیکسیانا ،ایکسارلتو
...

هو؟


نه


 .17ایا تاسو نورې پوښتنې لرئ؟

هو؟


نه


هو؟ موږ د واکسین ځای تر ډېرې مودې پورې
کېمنډو.

