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سریزه:

:) د پراخیدو په حال کی  ماعلولیت لرونکو وګړو ته پامالرنهCOVID-19س (ود کرونا وایر

کورونچچاویرسغیر عادی وایروس چچچی د (ډبلیو ایچ او) د یو   کې د روغتیا نړیوال سازمان2020په مارچ 

د . چی دا به ډیر په چټکتیچچا او اولچچویی کچچچه خپچچور شچچیکړو اعلن ) په نوم یادیږی19کوویډ –  (ناروغی

اره دCOVID-19 و د د عچچامې روغتیچچا چچچارواکد نړیروغتیا نړیوال سازمان او  وی د پ روس د مخنی  وای

 بیړنیچچز حچچالتونه د معلچچولیت لرنکچچو کسچچانو نچچوی نسچچل کولو غږ وکړو. اقدام ټولنو په اړونده مسؤلینو د

املرنی ولنیزو سچتونزو او پ ی د ټپونچو، ټیچټ روغتیچایی خچدمتونو، د روانچی سچتونزو، ټ رامینځ ته کوی چ

پراخیدل به په ټاکلي نفوس ، لکچچه د د دی وایروس خدمتونو کی د جدی ستونزو له کبله مینځ ته راځی.

تچچراو محچچافظتي اقچچدامات  کچچه سچچادهولچچری. ، ممکن ډیر تچچاثیر لرونکو وګړو باندمعلولیت مثال په ډول 

. کم کیدی شيتر ډیری کچی  اغیزه سره شی نو د دی وایروس

ویی ریاسچت پچه چوکچاټ او د لومړنیچو د معلولیت او فزیکی بیارغونی برنامه چی د ناروغیو د کنچترول ل

روغتیایی خدمتونو ریاست تر مسستقیم مدیریت لندی کارکوی دغه لرښچود د معلچچولیت او بیچارغونی د

تخنیکی ګروپ  په همکاری چی د معلولیت او فزیکی بیارغونی د برنامی مشر دوکتور موسی ضچچیاء تچچر

مشری لندی د نړیوال روغتیا سازمان د لرښود په رنړا کی ترتیب شو ترسو د کرونا ویروس د ناروغي

د پراختیا په وخت کی د معلولیت لرونکو وګړو سره مرسته تر سره او روغتیایی تظیمن شی.

 ناروغي د زیاتی پراختیا په صورت کی ماعلولیت لرونکو وګړو ته ولې  ل19د کوویډ - 
 ته اړتیا ده ؟یزیاته پامالرن

دا ډاډ باید تر لسه شی چی  معلولیت لرونکي خلک کولی شي چی د روغتیا پاملرنې خدمتونو او عامه
 ته لسرسی لری. هغه معلومات چی دوی ورته اړتیا لری ورسره پر وخت شریک شی چی دتونوخدم

   کرونا وایروس پراخیدل، د مخنیوی  لری چاری او  د درملنی مرکزونو په اړه وی.

 یا کرونا وایرس د لندی لعملونوCOVID-19ماعلولیت لرونکي خلک مامکن تر ډیره حده د 
له وجی د زیات خطر سره ماخ وي

د حفظ الصحې لومړني اقداماتو پلي کولو کې خنډونه.  لکه د لس مینځل د بیلګې په توګه لس
مینځلو د ځایونو نه شتون یا  دی امکان ولری چی د فزیکي لسرسي وړ نوی ، یا یو څوک ممکن

فزیکي ستونزې ولری او خپل لسونه په خپله نه شی مینځلی.
ځینی معلولیین د ټولنیز واټن پلي کولو کې کیدایشی ستونزې ولری نو ملتړ او کمک باید ورسره 

وشی.
معلولیت لرونکی و ګړی اړتیا لری چی په چاپیریال کی شیان/ وسیلی ونیسی او فزیکی ملتړ تر 

لسه کړی. 
.د عامې روغتیا معلوماتو ته په لسرسی کې ستونځی او ځنډونه 

  پهCOVID-19لوماړنیو روغتیایی شرایطو ته په کتو ماعلولیت لرونکی خلک  که د 
ناروغی اخته شی کیدایشی د دوی د ناروغی قضی لډیر خطر او ستونزی ولری

چی دا له دې اماله دی

د کرونا وایروس د هغه کسانو روغتیایی وضیعت ډیر خرابوی کوم خلک چی تنفسی ناروغي، د
 سیسټم ولری.یمعافیت مزوری کزړه ناروغی، شکر ناروغی او

.روغتیایی پاملرنې خدمتونوته په لسرسی کې د خنډونو شتون 

د معلولیت او فزیکی بیارغونی برنامه



د کرونا وایروس خپریدل په معلولیت لرونکي خلکو ممکن د نورو خلکو په پرتله په غیر متناسب
ډول ډیر اغیز ولري چی لمل یی هغه عامه خدماتو کی جدي خنډونه دی چی دوی ورته اړتیا

لری. 
که کلیدي شریکان مناسب اقدام وکړي د معلولیت لرونکو خلکو لخوا تجربه شوي خنډونه کیدی

کم شوی. شي

. او لرښوونید ماعلولیت لرونکو خلکو او د دوی کورنی د پاره لزمای کړنی

اید په پام کی ولری چی څنګه خپل ځان او کورنی د معلولیت لرونکی کسان بCOVID-19 یا 
کرونا وایروس څخه وساتی او اغیز یی کم کړی.

کورنۍ  د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوی ده او د هغ دی خپله معلولیت لري چیهرهغه څوک 
لرښود پیروي وکړي. 

که معلولیت لرونکی وګړی د لومړنی روغتیا د پاملرنی لرښود په تعقیب کې کومه ستونزه لری د
مثال په توګه که معلول د دی توان نه لری چی د لس مینځلو ځای ته لړی شی مرسته ورسره

وکړی، یا معلول کس نه شی کولی چی خپل لسونه په منظم ډول پرمینځی نو دلس مینڅلو کی
ورسره کمک وکړی. خپل کورنی، دوستانو او مرسته کونکو سره یوځای کار وکړی چی د دوی

ستنوځی په ګوته او ورته لزمی اسانتیاوی برابری کړی. 
 ددی سربیره:

تر ډیره حده پورې د ګڼی ګوڼی ځای ته د تګ څخه ډه ډه وکړئ او د نورو خلکو سره فزیکي
اړیکی مو کمی کړئ.  بیرون ته د لیدنو او کتنو د پاره پر یو مناسب وخت غور وکړئ. معلولیت

لرونکو خلکو لپاره د ځانګړي ساعتونو او وخت نه ګټه واخلی.
 لکه خواړه، درمل او روغتیای توکي او دی.  ته پام وکړرانیولود عاجلو توکو اخستلو او په وخت

کور نور اړین توکی چی په بیا بیا مو بیرون تګ ته اړ نشی. 
 نوتاسیکار کوی کی په ځانګړي توګه که تاسو په عادي ډول یو بوخت او ګڼی ګوڼی  چاپیریال 

 ی. له کور څخه کار وکړباید
ډاډ ترلسه کړئ چې مرستندویه وسایل ( مصنوعی غړی، اورتوپیډی قالبونه او امساګانی) که

کارول کیږي، غیر منتن کړی.

ی.د مالتړ او پامالرنې د دوام ډاډ ترلسه کولو لپاره یو پلن ترتیب کړ

که تاسی پاملرنی ته اړتیا لری نو په یو کس باندی تکیه مه کوی د مختلف لرو چارونه ګټه واخلی، کوشش
وکړی چی خپل کمک پخپله وکړی. که  چیرته تاسی تجرید ته اړتیا پیدا کړه نو خپله کوشش وکړی چی په

پلی ستونځی حل کړی او یا د یو ځانګړی کس په مرسته خپل مشکلتخدی وخت کی تر امکانه پوری 
حل کړی. 

د کورنی غړی باید د معلول کس سره د هغه د اړتیا په مطابق مرسته وکړی. ټولی اسانتیاوی
ورته برابری کړی.

د معلول کس د استعمال وسایلو په متن کولو کی ورسره مرسته وکړی. هغه وسایل ورته برابر
کړی چی دوی ورته اړتیا لری. 

.د منتن کولو معایات ورته برابری شی

او نور د پاکوالی وسایل برابر کړی.، اوبهپه تشنابونو کی ورته صابون 

ه تاسی د یو اداری لخوا نه مرسته تر لسه کوی نو معلومه کړی چی کومو بیړنی خدمات تاسی ته دک
وړاندیکولو وړتیا لری. د دی نه علوه تاسی خپل د کورنی غړی سره وغږیږی چی کوم نوری مرستی

تاسی سره کولی شی، او د اړتیا په وخت کی د کومو نورو ل زیاتو مرستو د پاره تاسی دوی نه غوښتنه
کولی شی.

هغه بنسټونه اور مربوطه اداری معلومی کړی کومو ته چی تاسی په اسانه توګه لس رسی کولی
شی.

که تاسی د کرونا وایرس باندی  اخته شوی یاست نو خپله کورنی مو د مرستی کولو د پاره چمتو
کړی.

د معلولیت او فزیکی بیارغونی برنامه



 دی ناروغی اخته شوی یاست نو دا ډاډ تر لسه کی چی د دی ناروغی معلومات مو دپهکه تاسی 
اوخپلی کورنی او یا نیزدی ملګری سره شریک کړی تر سو ستاسی درملو، اولدونو، مور پلر 

.  چی ستاسی په مرستی یی تکیه کولهخیال وساتیټولو هغه کسانو 
ستاسی د کورنی هر غړی باید خبر وسی چی تاسی د کرونا وایرس باندی اخته شوی یاست او

تاسی د هغوی مرستی ته اړتیا لری.
که تاسی له خپلی کورنی نه لری یاست او اړیکه ورسره نه لری نو د خپلو انډبوالنو په مرسته

ورته خبر ورکړی چی تاسی د کرونا په ناروغی اخته شوی یاست.
تاسی ته باید د بیړنیو مرستو غوښتنو د پاره د روغتیایی ادارو د اړیکو بیړنی شمیری معلومی او په

یاد وی چی تاسی ورسره د بیړنی او اړینی مرستی د پاره اړیکه کی وسی.

د ماعلولیت لرونکو وګړو د کورنی د غړو او مارسته کونکو  روانی او فزیکی روغتیا

د کرونا وایرس د چټکی خپریدو په وخت کی، تاسی د نړیوال روغتیچچا  سچچازمان د روانچچی روغتیچچا او
غیر ساری ناروغیو له لرښودونو نه ګټه واخلی او پاملرنه ورته وکړی.

که په کورنی کی مو څوک د ناروغی یا وایرس علمه ولچچری نچچو د کچچورنی غچچړی مچچو جل کچچړی او د
ماسک نه ګټه پورته کړی.

معلولیت لرونکی وګړی هرڅومره زر چی کیدلی شی د وایرس ازموینی مرکز او خدمتونو ته لس
رسی ولری.

ټولی سطحی عفونی ضد کړی چی وایرس د مینځه لړ شی. د کورنی هر غړی مو تچچر څچچار لنچچدی
ونیسی چی په دی وایرس اخته شوی نه وسی. 

که امکان ولری هر هغه کس چی د بدن دفاعی یا معافیت سیسټم یی کمزوری وی د دری هفتچچو د
پاره تجرید یا قرنطین شی.

د دولت لپاره اړینی کړنی او د دولت ماسؤلیتونه:  

په اول قدم کی دروغتیا معلوماتو ته لس رسی باید ډامن کچړی. ټولچو معلچولیت لرونکچو وګچړو تچه
روغتیایی معلومات بی له کوم زنډه د هغوی د اړتیچچا مطچچابق ورسچچول شچچی. د مثچچال پچچه ډول کچچوم
معلولین چی نه اوریدونکی او چپ وینا وی دی نچو د اشچاری پچه ژبچه د روغتیچا اړونچده معلومچات د

ټولنیزو رسنیو، مطبوعاتي خبرتیاوو په مرسته شریک کړی. 
عامه  معلوماتی توکي "اسانه لوستل" کیدونکو مضمونونو ته بدل کړئ ترڅو چې ذهنچچي معلچچولیت

لرونکي خلکو لپاره اسان او د لسرسي وړ وګرځی. 
په لیکلی بڼه د مناسبو لرو په مرسته د معلوماتو شریکول  د مثچچال پچچه ډول غچچټ سچچرلیکونه، غچچټ

چاپی معلومات،  د بریل خط په مرسته د روښان زړی نچچه اوریچچدنکو معلچچولیت لرونکچچو معلولینچچو د
پاره اړین معلومات برابرول. 

د معلولیت لرونکو وګړو دپچچاره د خچچدمتونو وړانچچدی کونکچچو ادارو سچچره پچچه ګچچډه کچچار وشچچی ترسچچو
معلولیت لرونکو کسانو سره د عامی روغتیا په اړه اړین معلومات شریک کړل شی.

د معلولیت لرونکو کسانو سره د مرسته کونکو ادارو سره په ګډه کار وشی چچچی معلچچولیت لرنکچچو
کسانو او د دوی کورنیو سره بیړنیو وختونو کی مالی او اقتصادی مرستی وکړی. 

 .دولت باید معلولیت لرونکو کسانو ته په کور کی د کارکولو اسانتیاوی برابری کړی
د وایروس نه د مخنیوی په اړه معلولیت لرونکچچو اداروتچچه او معلچچولیت لرونکچچو کسچچانوته د زدکچچړی

برنامه برابری کړی. چی څنګه دوی د وایروس نه مخنیوی وکړی چچچی خپلچچه دوی او د دوی کچچورنی
په دی وژونکی وایروس اخته نه شی. 

 .معلولیت لرونکیو وګړو سره نقدی مالی او اقتصادی مرستی وشی
ښونیزه بنسټونه او مکتبونه بایدمعلولیت لرونکو ماشومانو ته په کور دننه د زدکچچړی زمینچچه برابچچره

کړی.
بیړنیچچو مرسچچتی تچچر لسچچه کولچچو د پچچاره معلچچولیت لرونکچچو کسچچانو تچچه د بیړنیچچو اړیکچچو شچچمیری او

بریښنالیکونه ورکړل شی تر سو دوی خپل سچچوالونه او سچچتونزی د اړونچچده ادارو سچچره پچچه اسچچانی
شریکی کړی.

د معلولینو سره د مرستی کونکو ادارو ته لزمی لرښونی وشچچی چچچی د معلچچولیت لرونکچچو کسچچانو
ستونځی په ګوته کړی او د حل لری چاری ورته پیدا کړی. 

د معلولیت او فزیکی بیارغونی برنامه



.کومو وسایلو ته چی معلولیت لرونکی وګړی اړتیا لری په بیړنیز ډول یی ورته برابر کړی
معلولینو سره د مرستی کونکو اداری هر سومره چچچی کیچچدلی خپلچچی اداری چچچاری سچچاده کچچړی او

ستونزی را کمی کړی خو د ناروغیو د مخنیوی لرو چارو ته جدی پاملرنه وکړی. 
دولت باید د مرسته کونکو ادارو کارکونکو ته لزمی اسانتیاوی برابری کړی تر سو روغتیایی، مالی

او اقتصادی مرستی معلولیت لرونکو وګړو  ته په وخت ورسوی. 
.دولت باید په بیړنیو حالتو کی د معلولیت خدمتونو د پاره لنډمهاله مالي ملتړ ته پام وکړی
ه دولچت او اړونچده و دوی ل معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړو بیړنیو اړیکو شمیری چمتو کچړئ ترڅ

ادارو سره اړیکه ونیسي او خپلی اندیښنې او ستونزی چی معلولیت لرونکچچی کسچچان ورسچچره مچچخ
وی شریکی کړی.

د لومړیتوبونو په بڼسټ د هغه وسایلو او اړینو توکو نوم لړ  تیار شی او د معلچچولیت سچچره مرسچچته
کونکی ادارو ته وسپارل شی چی دا وسایل ورته برابر کړل شی لکه مصرفي محافظتي تجهیزات

.)Sanitizersپه شمول د ماسکونه، لسکښی او د لسونو منتن کولو معایات (
ډاډ باید تر لسه شی چی معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کونکی د کرونچچا وایچچروس د معچچاینه

کولو مرکزو ته پوره لس رسی لری.

د روغتیایی کارکونکو ماسؤلیتونه: 

 د روغتیا کارکونکی دا ډاډ ترلسه کړی چې دCoVID-19دمتونه  کرونا وایروس په اړه روغتیایی خ
د لسرسي وړ، ارزانه او ټول شموله دي.

د کرونا وایروس د پراخیدو پچچه وخچچت کچچی روغتیچچایی کچچارکونکی بایچد د نړیچچوال روغتیچچایی سچچازمان
لرښود تعقیب کړی او ټولی کړنی د دی لرښود سره سمی ترسره کړی.

ټولی هغه لری چاری تر سره کړی چی د کرونا وایروس معاینچچات او خچچدمتونه پچچه پشچچپړه تچچوګه د
معلولیت لرونکو وګړو د لس رسی وړ وی او فزیکی موانع او ستونزی نه لچچری. لکچچه د بیلګچچی پچچه
توګه لری باید هواری وی، زینی باید د معلولینو د ګچټی اخسچتو وړ وی، او روغتیچایی کلینچچک د ټولچو

امکاناتو نه دوی په اسانه ګټه واخلی.
د کارونکو برخورد او کړنی یی تبعیض نه پاکی وی او امکان په صورت کی مالی مرسچچته ورسچچره 

وشی چی دوی د روغتیایی خدمتونو نچچه لکچچه د نچچورو وګچچړو پچچه شچان ګټچچه واخلچچی او د دوی روغتیچچا
ډاډمنه شی.

د کرونا وایروس په اړه ټول روغتیایی معلومچچات معلچچولیت لرونکچچوی و ګچچړو  تچچه او لچچه دوی سچچره
مرسته کوونکو کسان ته په وخت ورسول شی.

ول د کرونا وایرس په اړه  معلومات په لیکلی او یا لفظی بڼه په ډیر ساده ډول برابچر کچړی چچی ټ
معلولیت لرونکی کسان ترینه په اسانه توګه ګټه واخلی.

معلولیت لرونکو کسانو ته کورمیشته روغتایی مشورتی برنامی برابری کړی چچچی پچچه هغچچی کچچی د
دوی عامی روغتیا ته پاملرنه وشی او د کرونا وایروس په اړه چیرته چی لزم وی معلومچچات برابچچر

کړی. 
روغتیا کارکونکی خپله هم باید دا معلومات ولچچری او وپچچوهیږی چچچی د کرونچچا وایچچروس د معلچچولیت

لرونکو وګړو په روغتیا او ټولنیز ژوند سه اغیز لری.
معلولیت لرونکو خلک چی ډیری پیچلی اړتیاو ی لری کافي ملتړ چمتو کړئ ، په ځانګړي توګه کچچه

د قرنطین په وخت کی.
کله چې اړتیا وي د روغتیا، ټولنیزو خدمتونو، کورنیو او مرسته کونکو ترمینځ د ښی پاملرنه د پچچاره 

همغږی را میځته کړئ.

.ماعلولیت لرونکو وګړو د پاره تلیفونی روغتیایی برنامای برابری کړی

د معلولیت لرونکو خلکو لپاره د روغتیا پاملرنې وړاندې کولو لپاره د تلیفون مشچچورې ، لیکلچچی پیغچچامونه او
ویډیو کنفرانس چمتو کول. دا ممکن د دوی عمومي روغتیا لپاره وي، چی پچه دی کچچی د دوی د بیچچا رغچچونې

ېCOVID-19اړتیاوې او په هغه ځای کې چچې مناسچب وي د  ات پک پړ معلوم د بش رس اړون ا وای  د کرون

.شاملې وي

د ماعلولیت د خدماتونو د وړاندی کونکو ادارو ماسؤلیتونه:

.د خدمتونو د وړاندیکولو د پاره د پلنونو ترتیب او  د هغی پیاده کول

د معلولیت او فزیکی بیارغونی برنامه



د یوې حالت یا سناریو لپاره پلن جوړ کړی. چیرې چې کاري ځواک کم شوی، په داسی وخت کچچی
د ادارې او تخنیکي کارمندانو لپاره د کارونه ځانګړی کړی چی دوی یی په ښچچه تچچوګه وکچچولی شچچی

ترسره کړی.
هغه څوک چې غواړی پراخه ونډه په غاړه واخلچچي کچچه امکچچان ولچچري نچچو د هغچچوی د پچچاره روزنیچچزی

برنامی ونیسی او آنلین ماډلونه رامینځته کړی چی نوی کاری ځواک رامینځته شی.
د محلی ادارو سره باید له نیزدی کار وشچچی چچچی معلچچولیت لرونکچچو وګچچړو د پچچاره چچچی کچچوم اړیچن

خومتونه دی خلصا پاتی شی او بند نشی. هغه معلولیت لرونکی کسان په ګچچوته شچچی چچچی بیړنیچچو
خدمتونو ته اړتیا لری او په وخت باید ورته برابر کړل شی.

د ماعلولیت لرونکو خلکو او د هغوی د مالتړ شبکو سره ښه همغږی:

د کرونا وایرس په اړه ځانګړی معلومات برابر کړی او دغه معلومچچات بیچچا د معلچچولیت لرونکچچو وګچچړو او لچچه
دوی سره د ملتړ کونکو ادارو سره شریک کړی.دا معلومچچات کیداشچچی دلنچچدی مچچواردو پچچه اړه وی لکچچه د

بیلګی په توګه

 د پلنونو په اړه
 د روغتیایی خدمتونو په اړه
 د روغتیایی مرکزونو د ځای او خدمتونو په اړه
تیلیفونی رووغتیایی خدمتونو او مشورو په اړه
د روغتیایی توکو د کمبود په اړه، یا په داسی حچچالت کچچی چچچی  معلچچولیت لرونکچچی وګچچړی قرنطیچچن

 شوی و ی او دوی خدمتونو او روغتیایی توکو ته اړتیا ولری.

د معلوماتو شریکولو د پاره له مختلفو لروچارو او وسیلو نه کار واخلی د مثال په ډول د تیلفون د لری،
لیکلو پیغامونو د لری، ټولنیزو شبکو د لری د راډیو او تلویزون د لری.

د ماعلولیت د خدماتونو د چمتو کولو پرماهال  د کرونا وایرس نه ماخنیوی 

.د انفیکشن کنټرول په اړه د معلولیت د پاملرنې کاري ځواک روزنه ، او د دوی د مهارتونو لوړول
ډاډ ترلسه کړی چې د معلولینو سره مرسته کونکی او خچچدمتونو چمتچچو کچچونکي وګچچړی محچچافظتي

تجهیزاتو ته لسرسی لري لکه ماسکونه، لسکښې او د لسونو،  د روغتیچچایی مرکزونچچو او کورونچچو
.)sanitizersمنتن کولو معایات (

معلولیت لرونکچچو وګچړو تچه کورمیشچچته روغتیچچایی خچدمتونه او اسچانتیاوی د تیلفچچون د لری یچا بلچی
مناسب لری په مرسته برابری کړی.

په استوګنځایونو کی باید دغه اړینی ټکی په نظر کی ونیسی. 

د ناروغی د خپریدو د مخنیوی د پاره، معلولیت لرونکی وګری باید ځانګړی وخت کچچی ولیچچدل شچچی
او ارځونی یی وکړی. د ټولنی روانی حالت ته ځانګری پاملرنه وشی چی روحیه له لسه ور نکړی.

د هغه کسانو په د پاره چی قرنطین او جودا والی ته اړتیا لچچری لزمچچی کړنچچی تچچر سچچره شچچی چچچی
انفیکشن کنترول او نورو خلقو ته خپور نه شی.

کوم کسان چی شکمن دی، زر تر زره لبراتوار معاینات یی وشچچی چچی یقینچچی شچی چچچی نچچاروغی
لری او که نه.

 .کسانو ته په کورونو کی د پاتی کیدو لرښونی وشی
ماسکونو نه استفاده وکړی او په جدا خونو کی وسچچاتل شچچی، راشچچه درشچچه ورسچچره ونشچچی، چچچی

ناروغی یی نورو کسانوته خپره نشی.

هغه ماعلولیت لرونکو کسانو ته هر اړخیزی مارستی برابر شی چی دوی ورته اړتیا لری.
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مرستی ته اړ کسان معلوم شی  چی څرنګه کمک او مرستی ته اړتیچچا لچچری، دوی سچچره او د دوی
کورنی سره، معلولینو سره مرستی کونکو ادارو سره او د ټولنی مرسچچتندویه مسچچؤلینو سچچره یچچو

ځای کار وشی چی دوی ته اړینی مرستی برابری کړی.
د معلولیت لرونکو وګړو پر وړاندی هغه  ټچچولی سچچتونزی بایچچد پچچه ګچچوته شچچی چچچی دوی سچچره زور

زیاتی، توپیری چلند، ناوړه ګټه اخستنه او  په دندو کی غفلچچت پچچه ګچچوته کچچوی. دا ټچچول لملچچونه پچچه
ټولنه کی د معلولیت لرونکو وګړو د انزوا سبب کیږی. 

د دی خطرونو د کمولو ملتړ وکړی لکه د مثال په ډول د ستونزو ته په وخت ځواب ویلو د پاره د 
لس رسی وړ تیلیفونی شمیره چمتو کول چی معلولین وکولی شی خپلی ستونزی د اړونده ادارو

او مسؤلینو سره شریکی کړی. 

د ټولنی ماسؤلیتونه 

.د ټولنی لخوا د لومړنی محافظتی کړنو په نظر کی نیول
.د کرونا وایروس په اړه د نړیوال روغتیا سازمان د لرښود لرښوونو ته پاملرنه او پلی کول
که کوم کس کی د ناروغی اعراض او علمی نه معلومیږی نو بیا هم د کرونا وایروس خطر جچچدی 

وګڼی کیدای شی تاسی دا وایروس بل چا ته ولیږدوی. 
کار ګمارونکو اداری او مسؤلین باید انعطاف کونکي وسی او داسی تنظیمچچات پچچه کچچاری چاپیریچچال

کی برابر کړی چی  انفیکشن کنټرول او نوروته ته ناروغی خپره نشی.
.خپل کاری چاپیریال داسی برابر کی چی د کروناوایروس خپریدو د پاره حساس وسی 
خپل کاری چاپیریال داسی برابر کړی چی معلولیت لرونکی وګړی په اسانی سچچره تاسچچی تچچه لس

رسی ولری.
.دا باید ډاډ منه کړی چی معلولیت لرونکی کسان کوم ډول وسایلو او ټکنالوژی ته اړتیا لری 
،په دی هم باید پوه شو چی معلولیت لرونکی وګړی کوم ډول مرستندویه کمک وسایلو لکچچه امسچچا

لکړی، چکسونه، مصنوعی غړی، د تللو د پچچاره مرسچچتندویه عربچچه دار چوکچچاټونه او بایسچچکلن چچچی
دوی د دی وړتیا پیدا کړی او د خدمتونو نه ګټه پورته کړی.

دا هم باید وکتل شی که چیرته معلولیت لرونکی کسان دخپل  کور نه یا دلری نه خپلی دندی نشی
اجرا کولی نو معلولیت لرونکو کسانو ته دی د ناروغی او وایروس  د خپریدو زور  تر کمښت پوری

رخصت ورکړل شی. 
په کاری ځایونو کی د انکیفیکشن د کنترول یا مخنیوی په اړه محافظتی تدبیرونه او لری چاری پچچه

نظر کی ونیول شی.
روغتیایی وسایل لکه ماسکونه، لسکښی، د لسونو، روغتیایی مرکزونچچو او د کورونچچو منتچچن کولچچو 

) ورته برابر شی.sanitizersمعایات (
معلولیت لرونکو کسانو ته یو ځانګړی وخت وټاکل شی چچچی دوی د خپلچچی اړتیچچا عچچام او روغتیچچایی

توکی  په ډیره اسانه ټوګه تر لسه کړی. 
معلولیت لرونکو وګړو سره د دوی د کورنی، دوستانو او ګاونډیانو لخوا پراخه مرسچچته وشچچی ولچچی

چی د دوی اړتیاوی زیاتی دی او د دوی روغتیایی د معلولیت له امله دیره زیانمنه شوی ده. 
په دوامداره ټوګه د معلولیت لرونکو وګچچړو سچچره پچچه اړیکچچه کچچی وسچچی، دوی تچچه ټچچولنیز او عملچچی

مرستی برابری کړی تر سو دوی د ټولنیزو محدویتونو درانوی ته ژمن پچچاتی شچچی او دا وایچچروس د
خپریدو سبب دوی نشی. 

د کرونا په اړه چی څنګه لزمه ده خلقو سره معلومات شریک کچچړی او داسچچی معلومچچات وړانچچدی
ړی چی په ټولنه کی روانی فشار او ستونزی زیات کړی او خلک روانی ستونزو سره مخ شی.نک
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