
 ، افغانستانالرښود يتخنیک ېد تغذی ۱۹-کوید ریاست، د  يوالیت ېتغذی  د
لھ  نھ شویو فعالیتونو او کړنوپیغامونو او د سپارښتمھمو  د  تھ )DH,CHC,BHC,SHC( الرښود موخھ ھغھ ټیمونو يد دې تخنیک

شرایطو  پھ  ۱۹-د کوید فعالیتونھپھ واسطھ رھبری کیږي، دا ) BPHS( دمتونو بنسټیزې کڅوړېغتیایي خرو دنھ ده چې والرښو الرې
 تونو پورې تړاو لري. خدم ياساس ېکې د تغذی

 مھم پیغمامونھ

او د (مشوره ورکونکي)  سالکاران ېد تغذی [کارکونکو  يیروغتیا وھغد  پر مھال  ناروغۍ ۱۹-د کوید بھ ھمھم پیغمامون
 میاشتو ۵۹-۰ تھ چې / پالونکوپواسطھ ھغھ میندو رضاکارانواو  )CHWs ټولنې روغتیایي کارکوونکو ( د، ]نرسان ېتغذی

 :يلیږل کیږ تھ میرمنو امیندوارو  او  ي لر  ماشومان پورې
تر شپږ میاشتو پورې خپل ماشوم تھ لھ اوبو، مایعاتو او یا . يد کخورا تر ټولو غورهد مور شیدې ستاسو د ماشوم لپاره  .１

د دوی عمر ، ي) ورځی پوره کړ۱۸۰میاشتو عمر ( ۶کلھ چی ستاسو ماشوم .نورو خوړو پرتھ یوازې د مور شیدې ورکړئ
 .ئپورې ادامھ ورکړ ۍکلن ۲خواړه ورتھ پیل کړی، او د مور شیدې ورکولو تھ ھم تر متممھ  خوندياو  ا بشپړ،سره مناسب 

، غوښھ، چرګ، ماھې، وچھ میوه او پروټینونھ ( لوبیا، نخود، جاتسبزی سره او رژیم لھ مختلفو میوو(څو رقمي)  متنوع یو 
 يګ لرونک/ ژیړ رنياو نارنجسابھ پاڼي لرونکی  ېشنتیاره  وساتي. پیاوړی سیستم (معافیتي) يبھ ستاسو د ماشوم ایمنھګي) 

 ډول د (ایمنی سیستم) لپاره ښھ دي. يپھ ځانګړاو سبزیجات  ېمیو
 ېیا ھم خپل ماشوم تھ شید ئچمتو کواو اوبو سره ضروری دي، پھ ځانګړی ډول کلھ چی خواړه د السونو مینځل پھ صابون  .２

خپل ماشوم تھ د . ئپھ صابون او اوبو السونھ ومینځاو وروستھ لھ ھغې  ئپاک کړ او لوښي اړو لپاره ځايد خو ورکوي.
 .ئوکړ ېد ھغې سره خبر ئخواړه ورکو شوم تھما ېکلھ چ .ئقاشوغھ وکاروخواړو ورکولو لپاره یو جال قاب او 

 
تھ دوام غوره کړنو او پاملرنو  ې، تاسو باید د حفظ الصح ئڅخھ رنځ وړ ، یا ھم ساه لنډۍي، دوامداره ټوخېکھ تاسو لھ تب .３

 . ئسره اړیکھ ونیس يونکککار يی، او د روغتیاورکړئ، د ستوګو، پوزې او خولې د لمس کولو څخھ ډډه وکړئ
 

یایي د ټولنې روغت، ]نرسان او د تغذیې(مشوره ورکونکي) د تغذیې سالکاران  [کارکونکو  يبھ د ھغھ روغتیای ھمھم پیغمامون
 او  ي لر  ماشومان پورې میاشتو ۵۹-۰ پواسطھ ھغھ میندو/ پالونکو تھ چې رضاکارانواو ) CHWsکارکوونکو ( 

او یا ھم مشکوک  يو ياختھ کیدل یې یا تایید شو ۍپھ ناروغ  COVID-19چی دکومې   لیږل کیږي تھ امیندوارو میرمنو 
 وي:

 

 يناروغ ۱۹-کوید او یا ھم ستاسې ماشوم د . کھ څھ ھم تاسويماشومانو لپاره غوره خواړه د د ستاسو  د مور شیدې .１
پھ جریان کې  ۍد ناروغ (دفعات) د شیدې ورکولو کچھ .ئبیا ھم خپل ماشوم تھ د مور شیدې ورکړ وي  ېمشکوکھ/تایید شو

د مور د شیدو تر څنګ  میاشتې عمر یې پوره کړی وي ۶د وروستھ لھ ھغې چې ستھ ډیره کړئ، او خپل ماشوم تھ واو ور
ترڅو خپل وزن  کې زیاتوالی راوړئ  ورکولو  او متممھ غذا مور د شیدوماشوم تھ د او  متنوع غذایي رژیم شروع کړئ

 رتھ الستھ راوړي. ېب

 
ھم مخکې او ھم وروستھ  ؛ پھ ځانګړي ډولومینځي سره او اوبو څو څو ځلھ پھ صابون پھ حساسو شرایطو کې سونھال خپل .２

 ئپھ منظم ډول پھ صابون او اوبو سره ومینځ ې . د خپل کور سطحیا تماس ورسره راوړی لمس کوئخپل ماشوم لھ دې  چې 
د ماسک څخھ  او یا یې پالنھ کوی خواړه ورکوئ شیدې یا خپل ماشوم تھ ېکلھ چ .( ھغھ سطحې چې تماس ورسره کیږي)

 .ئکار واخل
 

شیدو  باید ې، مور یياختھ ش ۍیا ھم پھ بلھ ناروغ  ۱۹-کوید  چې پھماشوم  یزیږیدلی ماشوم یا کوچن کھ چیرتھ ستاسو نوی .３
پھ  ۍچی د ماشوم سره د ناروغ لري مایعات يمحافظو او مواد یوي تغذ يحیات ېداس ې. د مور شیديورکولو تھ ادامھ ورکړ

 .يډیر ژر روغ شد ھغې سره مرستھ کوي چې او  يکو مبارزه کې مرستھ
د خپل   شوو السو سره لپھ یو پاکھ پیالھ او مینځ ېشید ېورکولی، نو خپل ئنش ېشیدکھ تاسو پھ مستقیم ډول خپل ماشوم تھ  .４

څو تروغواړی ، لھ مشاور څخھ مرستھ يپھ شیدو ورکولو کی ستونزې لر یرې تاسوکھ چ.لھ تیونو څخھ وباسئ ماشوم لپاره
 بلھ الره یې د داسې ښځې موندل خپل ماشوم تھ بیا شیدې ورکول پیل کړئ. ئ چېستاسو ستونزه حل کړي او تاسو وکولی ش

  .(رضاعي مور) ستاسو ماشوم تھ شیدې ورکړي ھدي چې ھغ



 
ړین ا وډیر ېچ يډاډ ترالسھ کول دشي. موخھ دا ده  بھ پھ نړیوالھ کچھ جوړ ودالرښ يمحتاطانھ توګھ بیا وکتل شي، اضاف پیغام بھ پھ

پیغام رسول پھ کھ د خدمتونو وړاندې کوونکو څخھ ډیر څھ وغوښتل شي د دې خطر شتھ چې لومړیتوب ورکړل شوی.  پیغامونو تھ
 ي شتون لري.توب ورکولو ترمینځ سیالھ توګھ لھ مینځھ الړ شي او د لومړیمکمل

  ېکړن ېوړاندیز شو پھ جریان کې ۱۹-د کوید
 

A.  د بیړنۍ خوارځواکي ( عضلي ضیاع ) نداوي 
 

پیښې شاید ډیرې ) SAM/ MAMد شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ ( اوزیاتھ شي ی شي ادېکي خوارځواکپھ جریان کې،  ۱۹-کویدد 
 خورا مھم دي.  کمولو لپاره دلیږ ۍ دد ناروغخوارځواکۍ ناروغانو ترمنځ  بیړنۍ قات دیالندي تطبپھ پروګرام کې  شي.

 
رسول او د ھغو وړاندی کول ( د معمول درملو پھ ) RUTF/RUSFدرملیز خوړو( وخت سره د ھ او پ پھ مناسب ډول •

 شمول)
 د  - کمولکچي اروغانو څخھ د لیدنې د بستر شوو نخدمتونو لپاره د ) IMAMخواځواکۍ جامع مدیریت پروګرام (د  •

SAM ریاست تغذیې عامھ عامې روغتیا وزارت د د اوضرورت ھرې دوه اونۍ، د  لپاره )PND-MoPH(  لھ لوري
/ یا سبينیو ځانګړی ښار یا والیت  ېچ کې لرلو ظرن ترسره کیږی. د  دې پھ تصویب کیدو پھ حالت کې پھ میاشت کې یو ځل

شریک  مسره سالرښود  نړیوالچې د  کوم ي لیدنې وړاندیز کويمیاشتن کلستر نو، کې دی حالت (قرنطین)یز دګرځبنبشپړ 
خھ ارزونھ د شتھ امکاناتو څشي تر څو  څیړللپاره غوښتنې بھ پیښو تھ پھ کتو ود وخت بدلولو میاشتینې بیاکتنې د  .يد شوي

کومھ ستونزه وي او یا ورسره مخ د یوه ښار یا والیت کې ستاسو پھ سیمھ کې  کې کارې کھ د او دا کار ترسره شي. يوش
سره اړیکھ  ) ډاکتر نوید( ټیم ACOشئ او پھ کابل کې د  يسره ھمغږ يلھ کارکوونک BPHSد  ئ، مھربانی وکړکیږی 

کې تاسو سره  ترالسھ کولو د تایید څخھ ) PND-MoPH( ریاستتغذیې  عامھ عامې روغتیا وزارت د دتر څو ونیسئ 
 . کیږی سپارښتنھ راتګ يمنظم میاشتند خدماتو لپاره ) MAM(ۍ خوارځواکبیړنۍ متوسطھ  د. ستاسې  مرستھ وکړي. 

 
 

تھ اړولو او پھ ) MUAC( د مټ د متوسطې برخې محیطیواځې  اندازه کولو لپاره (وجود اندازه ګیري) د انټرویومیتریک •
د اوس تر څو دې ویروس سره د مخامخ کیدلو خطر کم شي  پدې ھکلھ معاینھ کولو لھ الرې اذیما (پړسوب)  ماشومانو کې د 

 . (انتروپومتري د پخوا پھ شان باید دوام ولري) کړئ بتعقی ې ښونالر يلپاره مل
ځای  طیناو ھرچا تھ باید جال د قرن مترو پھ فاصلھ کې دوام ومومي 1.5د باید مینځ درملنھ بسترونو تر د داخل بستر تغذیھ •

 .ولري
 .درملنې تھ دوام ورکړئ اړینې خاصې  باید پھ جال وارډ کې د ھغوی ناروغۍ اختھ شوې وي ۱۹-چی پھ کوید د ھغھ ناروغانو لپاره

  
o  پھ وخت کې د دوه مترو فاصلھ مراعات کوي، او کھ امکان ولري دوی باید  انتظارډاډ ترالسھ کړئ چې ناروغان د

 آزاده فضا کې منتظر شي.
o  او کنترول لپاره یې  او د  مخنیوی يکیږاحتیاط  د انتان د مخنیوي پخاطر توګھ يپھ معیارډاډ ترالسھ کړئ چې

 .يکیږ الزم اقدامات ترسره
o  چھ کمھ کړئک نکو سره د اړیکو وایی کارکویروغتزیاتو  د. 
o  پاک کړئ د مکروب څخھ او نورو سامانونو څخھ د ھر ځل ګټې اخیستو څخھ ھغھ (ترازو) د تلوپھ داخل بستر کې 

 . (ھم پھ خارج بستر کې)
o  اکید پھ اړه ډیر ت ېحفظ الصحتماس او د شیدې ورکولو پھ وخت کې د  کيپر پوست کيپوست تھ د پالونکو د ماشوم

 .وکړئ
 

 .کړيردوام و د خدمتونو وړاندې کولو تھ تر پای پوری ھ استول شوي او کولی شي د اپریلمعالجوي اکماالت والیتونو ت  SAMد 
 

B.  دMIYCN او خدمات مشورې 
 یاوړیپپھ مستقیم ډول معافیت  پھ مخنیوی کې موثرې دي ځکھ چی د مور شیدېناروغیو  انتاني د مور شیدی ورکول پھ ځانګړي ډول د

 ی کوي. د ماشوم بدن تھ لیږدوی او ھغھ پیاوړمعافیت  کوي او
 



ھ دې ت میرمنېشیدې ورکوونکي تر څو میندې او د دې لپاره د مشورې ورکولو خدمتونو تھ دوام ورکول دي  اقدام يوړاندیز شو ياساس
 ماشوم تھ د مور شیدې ورکول پیل کړي او د ماشوم عمر تھ پھ کتو مناسب او او پھ خالص ډول يوختتشویق، ترویج او مالتړ شي چې 

 خواړه ورکړي. بشپړ خوندي

 ورکولو فولیک اسید سپنی اواو وروستھ د خدماتو کی د ضمیموی اوڅخھ دمخھ د زیږون  د •
o  یی روغتیاد و فولیک اسید  ګولی ا  ي او وروستھ خدماتو کی  د ضمیموی اوسپنڅخھ دمخھ ټولې میندې باید  د زیږون

 پھ کچھ الستھ راولې   یاو ټولن  ونومرکز
o  ولي د فولیک اسید ګاوھ نیولنی روغتیایی کارکوونکی د اوسپټد روغتیایی مرکز پھ کچھ قابلی او د ټولنی  پھ کچھ د

 مسؤولیت لري  رکولوو
o  نکې  سره ھمغږی ولري ترڅو ځان ډاډمن کړی کوونکی باید لھ قابلي او د ټولنی روغتیایی کارکووورد تغذی مشوره

د اھمیت او د ویاو فولیک اسید ګولې ترالسھ  کړې او د ھغ ید آوسپن ومیرمن واو شیدې ورکوونک وامیندوار وچھ ټول
 یستیاخ یمشو یمناسبیی پھ ھکلھ  یکارونی طریق

o وی لپاره ذکر شدرملوچی  د  کړنیظتی د ویشلو پرمھال باید د روغتیا وزارت د محافګولیواو فولیک اسید   ید اوسپن
 کیدوڅخھ څخھ وساتل شی.ملوث د  ۍباید پھ پام کی ونیول شی تر څو ګول

 مشوری یید میندو د تغذ •
o تھ پھ روغتیایی مرکز کی ومیرمنٻ واو شیدی ورکوونک وباید د تغذی مشوری ټولو امیندوار يد تغذی مشوره ورکوونک 

ھم من کړي چی ھغوي ډاډسره ھمغږې ولري ترڅو ځان  وکارکوونکروغتیاییورکړی او د ټولنی   دارډولداوم پھ
 دکورنیولیدنو پرمھال ورتھ مشوروتھ امیندوارواوشدوورکوونکو میرمنوتھ ورکړي.

o  کی ومیندو تھ او د زیږون نھ ورستھ خدمات وخدماتو کی ټولو امیندوار څخھ دمھ قابلی باید د تغذی مشوری د زیږون  
 یندو تھ وړاندي کړي.م وشیدي ورکوونک

 پیاوړي کولمیندو  روانی روغتیایی حالت  واو شیدې ورکوونک وامیندوار •
o  نکی سره پھ روغتیایی مرکزونو کی ود روانی ز مشوره ورکودټولني د تغذی مشوره ورکوونکې او قابلي باید

روانی روغتیایی او مشوری وراندی کړی) ترڅو  اړینی  یقابلی پخپلھ روانی ټولنیز  BHCھمغږی ولری( پھ 
ټولنیز مشوری امیندواري او شیدی ورکوونکی میندی تھ چمتو شي.  روانی روغتیایی مداخلې د  -روانی

 اودنورو روانی تشویشونو پھ لری کولو یاکمولو کی رغنده رول لری.خپګان ، (روانی فشار)استرس
o نځ اړیکي پھ ځانګړی توګھ د یغتیا ترمچی د روغتیا مراقبت کوونکۍ د تغذی او روانی رو ه د ھا اړینردا خو

 . معلومات ولری.میندو او ماشومانو د تغذی پھ اړه 
o  ټولنیز مشوري ورکوونکی (–وړتیا لرونکي پرمختللی روانی ( PSC  کی شتون  ونوروغتیایی مرکزبشپړولو ټپھ

 لري او د اساسی روغتیایی مرکز پھ کچھ قابلی لومړنی مشوري وړاندی کوي. 
o  پھ کچھ ټولی قابلې د روانی روغتیا ریاست لخوا د عامی روغتیا وزارت بنسټیز روغتیایی مرکزلھ ھمدی املھ د

 کړیترالسھ باید روزنھ   ومشور ومعیارونو سره سم د لومړنی

 

C. ) د ټولنې پر بنسټ د تغذیھ برنامھCBNP ( 

CBNP  د ټولنې روغتیایي کارکونکو دی چې د ټولنې غړو سره (چتر) پلیټ فارمیو داسې )CHWs(  اورضاکارانو تر منځ اړیکې ،
 دوام ونلري. ھپھ شرایطو کې بھ ټول فعالیتون COVID-19 سکرینینگ خدماتو تھ وده ورکوي. د او MIYCN او د ساتي

 :ېکړن ېاړوند کلیدي سپارښتل شو CBNPد 
 

I. ) د تغذیھ د تحرک ډلھNMT( و)، د ټولنې د تحرک غوندCMS ( او دایرولCHWs بیا ځلې  او رضا کارانو لپاره
  ټریننګ ورکول (تازه) 

 .ير نھ وٻډتنو څخھ  ۱۰ د يھ کې باید برخھ اخیستونکپھ یوه ناست •
 .متره فاصلھ باید مراعت شي ۱٫۵کې حد اقل د ھر ګډون وال ترمینځ ګ نپھ ترین •
 دالسونو(سنټایزر) باید شتون ولري. •
 اوبھ او صابون باید شتون ولري( د السونو مینځلو ځاي)  •
 .ځای باید پاک شي ېخھ او وروستھ د روزند ھرې ناستې د م •
 .او تعقیم کول سطحو پاک کول یوشو د څو ځلھ لمس •



• CMSخپل او  او ھم وروستھ لھ شیدو او خوړو ورکولو ولھ شیدو ورکول ېتر څو ھم مخکي : میندي باید تشویق ش
 تر څو پاک شي.  يھر وخت ومینځ ماشوم السونھ پھ صابونپل خد  ھم

احھ س پھ کچھ پھ آزاده صحي پوستېید د وړاندیز کیږي چی ټریننګ بادا ډیر رضاکارانو ټرینینګ: او  CHWsد  •
 کې ترسره شي.

I.  څخھ کم عمر لري او د  الوک ۵چې د  اینھماشومانو معھغھ دGMP  څخھ کم  الودوه کناستې د ھغھ ماشومانو لپاره چې
 عمر لري

کول باید کور پھ کور وړاندٻ  ونوپیغام IYCFاو د اندازه ګیري (سکریننګ) کالو څخھ د کم عمر ماشومانو  ود پنځ •
 .يڅخھ مخنیوی وشترسره شي تر څو د راټولیدو 

 الس سانیټایزر پھ واسطھ ترسره شي.د وروستھ لھ کارولو څخھ  او مخکېپاکول باید  فیتېد  MUACد  •
پھ ھغھ سیمو کې چې ھلتھ د ویروس د خطر کچھ ډیره ده ناستې باید  GMPد ویروس د خپریدو کمولو لپاره، د  •

 باید ھمداسې وساتل شي. نھ وي او ترڅو چې حالت عادي شوی ودرول شي،
باید د  )Food Demonstration( ناستې ندي پیل شوې، د خواړو د ښکاره کولو ناستې GMPچې د  د دې لپاره •

 ت تر عادې کیدو پیل نشي. حال

 

D. د تغذیې د معلوماتو مدیریت 
پیدا کړي، د موازي ډیټابیس لھ الرې ادامھ  PNDد او  HMISل بھ د معلوماتو ټولود چې د ورزنې خدمتونو پھ اړه  يپھ دې توافق شو

 سیستم پرتھ، تمرکز باید د ځواب پھ لومړیتوب ورکولو باندې وي.
تورونو / کپھ شرایطو کې د تغذیې وضعیت تحلیلونو او احتمالي مرستھ کونکو ف COVID-19معلومات الھم د شتھ  د تغذیې اړوند

ي. لکھ څنګھ چې د ارقامو راټولولو اختیارونھ د فزیکي فاصلو اقداماتو لھ املھ کیږ ولوړاندوینو لپاره د ارزښتناکې نښې پھ توګھ کار
او د برنامې خورا وروستي معلومات کولی شي د پراکسي شاخصونو پھ توګھ وکارول  او الرې چارې دودونھ محدود شوي ، تاریخي

 شي ترڅو د مھم تغذیھ خدماتو مداخلې پھ اړه خبر کړي.

 :د معلوماتو د مدیریت لپاره کلیدي وړاندیز شوې کړنې

• HMIS  (او د ھغې پھ منځ کې د تغذیې پھ اړه معلوماتو)چې  اطمینان ترالسھ شي نور مالتړ ورکولو ترڅو د دې تھ د ال
 سیستم پھ ښھ توګھ کار کوي.

(د تغذیې  او معمول سیسټمونو طرحو/کړنالرو ډاډ ترالسھ کړئ چې د معلوماتو شریکول او د ھغې کارول د ھمکارانو ،  •
ھ کارولو پمیتودونو  یود راپور ورکولو او معلوماتو شریکولو لپاره د نو دي. ترمینځ ترسره شوي )HMIS ،NPCډیټابیس، 

 پروسې کارولو څخھ مخنیوی وکړئ.د اساس  ترڅو د کاغذ پر لټھ کې شئ
 د ثانوي معلوماتو تحلیلونو او د ھغې کارولو پھ اړه سرچینې او الرښود شریک کړئ. •
 سره ترسره کیږي. جمع کولو ترسره کول باید ودرول شي چې کور پھ کور او د ډیرو خلکو د ټولو ھغو سروې ګانو  •
فوس تحرک حالت کې ، اړونده شاخصونھ وپیژنئ چې د وخت پھ تیریدو سره پھ سیستماتیک ډول راټول شوي او د د بشپړ ن •

 تغذیھ خدماتو اختالل څارلو لپاره یې د پراکسي پھ توګھ وکاروئ.
 او د حاالتو ارزونې څخھ تحلیل وشي. ومعلومات يکړئ تر څو د ثانو لوړواد کې ظرفیت ېپھ ھ •
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