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ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنتر

ول انتان  کمیته وقایه و کنتر

 

 

ن   چیست؟ قرنطی 

برای مدت  ی  است که ممکن مصاب به مرض باشندن و محدود ساخیر  رفت و آمد افراداز جدا نموداست عبارت  قرنطی   

ی شود. و یا خت   اند ، جهت معلوم نمودن این که آیا این افراد مبتال به مرض معی     ، تا از رسایت مرض به سایرین جلوگت 

ن یک ها باید   شوند؟  قرنطی 

در بی   جامعه شااای ر کردس اسااات  19-روز گذشاااته به ک اااور یا ووکیاکر که در آن مرض ک ید 14تمام کسااااک  که در  .1

 شدس اند. سفر داشته اند 
ی
 ، و توسط کارمندان صیح سفارش به قرنطی   خانگ

ی روز گذشاااااااااااااته با شااااااااااااا ا مریم در تمان ن دی  بودس اند، م ال ا ر ن د یگ از اع اااااااااااااا 14 جریان کسااااااااااااااک  که در  .2

، ا ر با شاااااااااااا ا مریم در ی  محد کار یم کردند، از شاااااااااااا ا مری اااااااااااا  بدون خانوادس ویرون کرونا تثبیت شااااااااااااود 

 اساااااتفادس از وسااااااید محافات شااااا  ااااا، مراقبت یم کردس اند، یا ی  با شااااا ا مری ااااا  ی  جا سااااافر کردس اند  در 

ی با ی  برای بی تر از    دقیقه بودس اند(.  15فاصله ی  متر

 شان منف  است. ابتداکی کبراتواری  نتیجهم کوک بودس اند، اما  19کساک  که به مرض ک ید  .3

 

ن کدام تدابی  برای   در خانه الزیم است؟  قرنطی 

  .ل  و پذیرفیر  مهمان و بازدید کنندس را ندارد ون شدن از مت    حق بت 

  روبویس و دست بویس ،  . با دیگران به صورت جدی خودداری کند از دست دادن، در آغوش گرفیر 

  در صاااورت نبود  و معروض به آفتاب باشاااد،جدا بودس و دارای سااایسااات  ته یه مناسااا   قرنطی   شااادساطاق شااا ا

 متر با ش ا رعایت گردد.  2بهتر است تا فاصله  امکانات

  راردارد کزم است با ی  کارکن صیح از طریق تیلیفون یا سایر وساید ق قرنطی   یر ش    که در خانه تحت

 مفایموی در ارتباط باشد. 

ن رهنمود قرنط خارج از مرکز صیح ا یدر خانه   ی   

  1399حمل  16تاری    خ 

2020اپریل  4مطابق   

 

 وزارت صحت عامه جمهوری اسالیم افغانستان

ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنیر

ی از شیوع کوید  19کمیته وقایه از انتان برای جلوگی   
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  بعد از م ورس با کارکن صیح مربوط به مرک  صیح مراجعه )
ی
در صورت بروز عالی  کلینیگ  ت ، رسفه و نفس تنگ

 نماید. 

 ی : بعد از تمان با یا را جدی مراعات نماید  حفظ الصاااحه دسااات  دساااتها  در یر چت  
س
محیط دور و بر شاااان باید فورا

بصاااااورت آشاااااکار آلودس نگردیدس باشاااااد  یا  در صاااااورکر که دسااااات ب ااااا یند.  ثانیه 20با آب و صاااااابون برای حد اقد را 

 نت   استفادس نمود. فیصد(  70 الکول میتوان از مایع ضد عفوک  

 رسفه وعطسه با استفادس از ماس   : پوشیدن دین و بین  ینگام را جدی مراعات نماید حفظ الصحه طرق تنفیس

، دساااااااتمال کاغذی ویا آرن  دسااااااات.  ، ماسااااااا  یای تکه کی بهتر اسااااااات از دساااااااتمال کاغذی یا کاغذ   اااااااناب  یای طنی

 استفادس شدس و بعد از استفادس در ی  باطله داک  م  ا جمع شدس سوختاندس شود. 

  تمان گرفته یم شود با آب شسته و 
ً
محلول ضد عفوک  کنندس   محلول با سط ح و جا یاکی که با آنها معموال

( فیصد  70ایتاید الکول  و یا فیصد(  0.5کلورین    . ضد عفوک  شود   الکول طنی

 ) خانه و حمام یگ  م د آشاااااااااااات   وری شاااااااااااا ا معروض در اما ن رس  ی شااااااااااااو  از رفت و آمد غت  ض  د. در خانه جلوگت 

یگ  باید بصورت متداوم ته یه گردند م  کلکی   یا با زنگهداشته شوند اما ن رس 
ً
 .  ال

  ک روجاکی و روکش   ا، نوشااااابه ، رو،ال ، لیا حمام ، برن دندان، ظروف غذاشاااایای خانه مانند از اسااااتفادس م ااااتر

 خودداری شود. 
س
 جدا

  ،ک  ب اااااقاب، کاساااااه، گیالن، قاشاااااق خوان و یا ظروف م اااااتر از غذا خوردن با ساااااایر اع اااااای خانوادس در ی  دساااااتر

س( خودداری شود.   پنجه وغت 

  .ند  در صورت امکان روزانه چندین بار، یر بار برای پن  دقیقه،  در معرض شعار مستقی  آفتاب قرار گت 

  د، و در عوض روزانه حد یت    دقیقه تمرین فزیگ نماید.  30اقد برای  از سگرت و نسوار بت 

  .روزانه از غذای متوازن استفادس کردس و مقدار زیاد مایعات مانند آب و چای ضف نماید 

  .س را روزانه برای حد اقد نی  ساعت در معرض شعار مستقی  آفتاب قرار دید ، لبان، دستمال و غت   روجاکی

ورت شد که شخص  ن اگر ضن ون شود، چه باید کرد؟ شده از خانه قرنطی   بی 

 که به خدمات صااایح، مواد غذاکی و یا ساااایر موضااا ر یای عمدس نا زیر خانه را ترک یم کند 
شااا ا قرنطی   شااادس در صاااورکر

د:   باید موارد ذید را در نار بگت 

  ون شاادن باید با کارمند صاایح که در ارتباط اساات و یا شاا ا مسااقه که در منطقه از قرنطی   قبد از تصاامی  به بت 

 ناارت یم کند، از طریق تیلیفون به تمان شود.  وی

   ی نباید تمان کند.  کوشش کندکه از خانه خارج یم شود باید ماس  طنی را پوشیدس باشد و    زماک  به ییچ چت  

  ش ا برای رفیر  به مرک  صیح نباید از ترانسپورت عمویم استفادس نماید در صورت امکان به امبوکنس در تمان

 یا ش ا مصاب به ترانسپورت ش   که شی ه یای آن باز باشد انتقال یابد.  شدس و 

  .ون خودداری نماید   افرازات دین و بین  خود در بت 
 از انداخیر

ن چگونه از  ن شویم؟  قرنطی   اشخاص مطمی 

شااااااااورا یای  ساااااااا ،روای ران صاااااااایح جامعه، ،یمسااااااااایه یا، رضااااااااا کارانجهت حصااااااااول اطمینان از تطبیق رینمود فوق یمکاری 

، روسای نوایح،  وری یم باشد. و یا مال امام مسجد  ،وکالی گذر، شورای صیحقریوی، جامعه مدک  پولیس محد منطقه ض 

د.   ی  نفر از بی   اینان که در ن دیگ محد زیست ش ا قرنطی    شدس قرار دارد، باید مسقلیت بگت 

ند، نام، شاامارس تیلیفون، و آدرن دقیق آن یا یرگاس کارمندان صاایح مقظا تصاامی  به قرنطی   شاا ا و یا خانوا دس کی یم گت 

 یم کند، مساااتقی  به آمر ناحیه مربوطه یم فرساااتد، در صاااورکر که شااا ا  را یادداشااات نمودس
ی
، در صاااورکر که در شاااهر زندن
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 یم کند، باید به ولسااااااااااااااوال مربوطه، یمراس با ی  کاک  این رینمود ارسااااااااااااااال یم کن
ی
د. آمر ناحیه یا در یگ از ولسااااااااااااااواه یا زندن

ولسوال به یگ از افرادی که در فوق ذکر شد و در ن دیگ خانه ش ا قرنطی   شدس یستند، مسقلیت یم دید تا از صورت 

 قرنطی   ش ا متذکرس طبق این رینمود ناارت کند. 

دس را فورم م اا صااات شاا ا قرنطی   شاا کارمندان ب ش رسویالنس وزارت صااحت عامه مسااقلیت رسااانیدن این رینمود و 

از آسان طریق راس ممکنه به ریس ناحیه و یا ولسوال مربوطه دارند. از موسسات تطبیق کنندس و یمکار وزارت صحت عامه، 

 شبکه وزارت صحت عامه و یا یر طریق ممکن یم توان به این مناور استفادس کرد. 

د، مطمی   شود که افراد  تحت قرنطی   در اجتماعات ظایر نیم ش   که مسقلیت ناارت از قرنطی   را به دوش یم گت 

شوند، با کیس تمان ن دی  ندارند و طبق این رینمود در خانه یم مانند. در صورکر که ت یط صورت یم گرفت، به ب ش 

 رسویالنس وزارت صحت عامه اطالر دیند تا در مورد قرنطی   این افراد در شفاخانه یا محد دیگری تصمی  گرفته شود. 

 

 ب ت  این رینمود به 
ی دا تر ول انتان در جریان شی ر ویرون کرونا به ریتی

یدایت جناب وزیر صحت عامه توسط کمیته وقایه و کنتر

ول امراض تهیه شدس است، اع ای کمیته شامد افراد ذید اند:     احمد حمید ریس عمویم وقایه و کنتر

 ول امراض ساری  دا تر شاس وه معروف  ریس کنتر

  سید قمرالدین ول امراضدا تر  حافظ م اورریاست عمویم وقایه وکنتر

 محمد امید رسوه آمر پروژس مدیریت زباله یای  دا تر

 ول امراض ساری مح  هللا حلییم م اور ریاست کنتر  دا تر

  از سازمان صیح جهان  ندی   دا ترWHO  ) 

 زاید هللا رسوه ازریاست ط  معالجوی  دا تر

  ول ت برکلوز زادس از،روگرام میل کنتر یاش  خان امت 
 دا تر

  ول امراض محمد یوسا عمران ازریاست عمویم وقایه وکنتر  دا تر

  ول ل مانیا ومالریا محمد نعی   از،روگرام کنتر  دا تر

  ار و ادس مت صا کایش اض  محمد رفیق قاضت  
 (OST  ANPASHدا تر

ابراز سپان و قدرداک  نمودس توق ر داری  با تطبیق این رینمود بتوانی  خطرات نایس  از  از تی  که در انک اف این رینمود نمودس اند 

 . به حد اقد آن برسانی مرا   صیح ن د کارمندان صیح و ی  چنان در بی   مردم را در  Covid-19شی ر 

 که در مورد این رینمود یر مالحاه، پرسش و یا ناری داشته باشید از طریق وایتی 
با  0744669999یا وا س آپ به شمارس  در صورکر

ول انتان در وزارت صحت عامهکمیته  ید، چون یمه ی ما و شما در مورد این ویرون جدید یر روز یم آموزی ،  وقایه و کنتر تمان بگت 

 این رینمود با یر دانش و تجربه جدید به روز ساخته شدس و خدمت شما تقدی  خواید شد. 


