د کورونا ویروس ( )COVID-19په اړه ناسم مالومات او حقیقتونه
لکه څرنګه چې آسټرالیا د  COVID-19وبا ته خپل غبرګون ته دوام ورکوي ،موږ د ویروس پورې اړوند د ډیرو مالوماتو د
مدیریت کولو د ننګونې سره مخ یو .دغه مالومات ځینې ممکن غلط او احتماال زیانمن هم وي .دې ته غلط مالومات ویل کیږي.
غلط مالومات کولی شي په پراخه او ګړندۍ توګه خپاره شي او د خلکو لپاره دا ستونزه رامنځته کوي چې د تایید شوي حقایقو او
غلطو مالوماتو توپیر سره وپیژني.
د نویو  COVID-19تازه مالوماتو او پرمختګونو سره چې هره ورځ پیښیږي ،دا عادي خبره ده چې پوښتنې یا اندیښنې ولرئ،
او احتماال د  COVID-19او واکسین کیدلو په اړه د اندیښنې احساس وکړئ .د دې سند موخه دا ده چي د COVID-19
واکسینونو پورې اړوند عام پوښتنو او غلط مالوماتو ته د دقیقو ،شواهدو پراساس ځوابونه وړاندې کړي.
د وروستیو تازه مالوماتو او وړاندیزونو لپاره مهرباني وکړئ د  www.health.gov.auیا
 https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/څخه لیدنه وکړئ.

 COVID-19یو درواغ دي
ناسم مالومات  COVID-19یو دروغ دی.
حقیقت  COVID-19د نوي کورونا ویروس ( )SARS-CoV-2له امله رامینځته کیږي ،کوم چې د ویروسونو د لویه کورنۍ
برخه ده چې کولی شي په انسانانو او څارویو کې د تنفسي انتاناتو المل شي .دا انتانات له عادي زکام څخه تر جدي ناروغۍ
پورې کیدی شي COVID-19 .د څاڅکو او ککړو سطحو له الرې د خلکو ترمینځ خپریږي.
په ټوله نړۍ کې ډیر ساینسي مطالعات ښیې چې خورا معتبر تخصصي البراتوارونه او طبی متخصیصینو ویروس جال او ترتیب
یې کړی چې د  COVID-19المل کیږي ،دا په ګوته کوي چې ویروس شتون لري ،دا د انفلوینزا د ویروس څخه توپیر لري ،او
دا د یوي ناروغۍ المل کیږي چي یوازې په  23میاشتو کې یي په نړۍ کې له  5.3ملیونه څخه ډیر مړینې پیښ کړي دي.
آسټرالیا بختور دی چې د عامه او خصوصي رنځپوهنې البراتوارونو تخصصي شبکې لخوا د  SARS-CoV-2کشف او تایید
کولو وړتیا لري او د مناسب اعتبار سره مالتړ کیږي .د انفیکشن او معافیت لپاره د  Peter Doherty Instituteکې د
ویکټوریا انتاني ناروغیو البراتوار ) Victorian Infectious Disease Reference Laboratory (VIDRLچیري چي
ساینس پوهان لومړی کسان و چې  SARS-CoV-2یې جال کړ .دا مهم مالومات سمدالسه د سیمه ایزو او بهرنیو البراتوارونو
سره شریک شوي او د دې وژونکي ویروس د شتون لپاره ساینسي شواهد هم چمتو شوي.
د  COVID-19سره د خلکو د شمیر او د ناروغۍ له امله د مړینې شمیر په اړه مالومات په آسټرالیا او ټوله نړۍ کې راټول
شوي .تاسو کولی شئ هره ورځ آسټرالیا پورې اړوند د  COVID-19داتا په www.health.gov.auکې وګورئ

واکسینونه
ناسم مالومات د  COVID-19واکسینونه خورا ګړندي رامینځته شوي ،په سمه توګه ازمویل شوي
ندي او خوندي ندي.
حقیقت د  COVID-19واکسینونه په ګړندي رامینځته شوي پرته لدي چي د کیفیت ،خوندیتوب او موثریت کې یي مصالحت
شوي وي .په ټوله نړۍ کې څیړونکي د وبا د لومړیو مرحلو څخه د  COVID-19واکسینونو رامینځته کولو لپاره سخت کار
کوي .دوي وتوانیدل چي د واکسینونو پراختیا ګړندۍ کړي او دا د ساینس پوهانو ،تولید کونکو او توزیع کونکو ترمینځ د
همکارۍ په پایله کي ده.
بې ساره نړیواله بودیجې اجازه ورکړې چې د  COVID-19واکسینونو پراختیا او پلي کولو پالنولو مرحلو ته اجازه ورکړي
چې د یو بل سره څنګ په څنګ پرمخ والړ شي .د رامینځته شوي د  COVID-19واکسینونه اوس په لسګونه زره خلک د دوی
کلینیکي آزموینو کې شامل دي.
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سربیره پردې ،وبا ته د ځواب ویلو څرنګوالي په اړه څیړنه د  COVID-19د مخه کیدو پیښ شوې وه .دا څیړنه د تیرو کورونا
ویروسونو داتا ګوري لکه په  2002کې  SARSاو په  2012کې  ،MERSڅیړونکو ته د کار پیل ورکوي کله چې د COVID-
 19واکسینونو جوړولو خبره راځي.
په آسټرالیا کې ،د معالجوي توکو اداره () )Therapeutic Goods Administration (TGAد خوندیتوب ،کیفیت او
موثریت لپاره د کارولو لپاره د تصویب د مخه د احتمالي  COVID-19واکسین ډیر دقیق ارزوي TGA .په دوامداره توګه د
 COVID-19واکسینونو د خوندیتوب څارنه کوي او دوی د  COVID-19واکسین هره بسته هم ګوري ترڅو ډاډ ترالسه کړي
چې دا د ورته کیفیت معیارونه پوره کوي.

ناسم مالومات د  COVID-19واکسینونه خطرناک دي او ډیر خلک به د  COVID-19په پرتله د واکسین د
ناوړه اغیزو له امله مړه شي.
حقیقت د  COVID-19واکسین ګټې د هغه د خطرونو څخه ډیرې دي .د )،Pfizer/BioNTech (Comirnaty
) Spikevax (Modernaاو) AstraZeneca (Vaxzevriaواکسینونو کلینیکي ازموینې د  COVID-19د نښو د پراختیا
او د جدي ناروغۍ پر وړاندې په محافظت کې مؤثره ښودل شوي دي.
د واکسین کولو عامو ضمني اغیزو کې ستړیا ،د سر خوږ ،د بدن خوږ او تبه شامل دي .په ډیرو جدي ضمني اغیزو کي شامل د
انافیلیکسس او یو نادر حالت چې د ترمبوسیس د تومومبوسیټوپینیا سنډروم ( thrombosis with thrombocytopenia
) )syndrome (TTSپه نوم یادیږي چې د  COVID-19اسټرازنکا واکسین سره تړاو لري TTS .یا د واکسین هڅول شوی
ترمبوټیک ترمبوسیټوپینیا () ،)Vaccine Induced thrombotic thrombocytopenia (VITTیو نادر نوی پیژندل
شوی حالت چې د ترمبوسس د نورو الملونو سره د مختلف میکانیزم دي .د راپور شویو قضیې په مینځ کې ،د  TTSلپاره د زیاتو
خطرونو لپاره هیڅ پیژندل شوي نښي شتون نلري.
 TTSد وینې ګندیدل (ترمبوسس) او د وینې د کرویاتو ټیټه کچه (ترمبوسایټوپینیا) پکې شامل دي چې د بدن په مختلفو برخو کې
پیښیدلي شي.
په مجموع کې ،د ضمني اغیزې په توګه د  TTSخورا ټیټ چانس شتون لري .د  TTSخطر په آسټرالیا کې شاوخوا  2.0په
 100,000کې د  AstraZenecaد دوزونو څخه اټکل کیږي TTS .د اسټرازنکا د دوهم ډوز وروسته خورا نادر ښکاري ،د
بریتانیه () )United Kingdom (UKد داتا سره چې  1.5په هر میلیون دوهم ډوز کې ښودل شوي ده.
د  TTSقضیو څخه چې د  TGAلخوا د تایید شوي یا احتمال په توګه طبقه بندي شوي دي ،ډیری یې له روغتون څخه رخصت
شوي .د واکسین له پیل څخه تر  2دسمبر  2021پورې ،د  39.1میلیون د  COVID-19واکسین دوزونه ورکړل شوي ديTGA .
په خلکو کې د مړینې ډیر راپورونه ترالسه کړي او بیاکتنه یې کړې چې پدې وروستیو کې واکسین شوي او یوازې اوه  9قضیي
د واکسین کولو سره تړاو لري .دا مړینې ټولې د  AstraZenecaواکسین لومړي دوز پورې اړه لري  8 -د  TTSقضیې وې او
یوه یې د معافیت تومبوسیټوپینیا قضیه وه.
هغه خلک چې د وینې ګندیدلو شخصي یا د کورنۍ شالید لري ،د وینې ګندیدلو لپاره د خطر عوامل لري یا د انټي کوګولینټ
درمل اخلي کولی شي اسټرا زنکا ولري .د احتیاط په توګه د خلکو یوه کوچنۍ ډله شتون لري چې د ویني د ګندیدلو ناروغي لري
او دا شخص باید د  COVID-19بدیل واکسین ترالسه کړي.
که تاسو د واکسین څخه ضمني اغیزه تجربه کوئ ،د روغتیا د یو مسلکي څخه مرسته وغواړئ او  TGAته یې راپور ورکړئ
(تلیفون.)1300 134 237 :

ناسم مالومات د  COVID-19واکسین پیل ستاسو د  DNAد راټولولو لپاره یو پوښښ دی.
حقیقت د واکسین کولو د پروسې په جریان کې د  DNAد راټولولو هیڅ اراده شتون نلري ،او نه یي درلود.
د آسټرالیا حکومت د  COVID-19واکسین پیل کولو څخه موخه د آسټرالیایانو د روغتیا ساتنه ده ،د  COVID-19واکسینونو
چمتو کول ترڅو د  SARS-CoV-2ویروس څخه د جدي ناروغۍ د رامینځته کیدو او مړینې مخه ونیسي.
د  COVID-19واکسینونه چې په آسټرالیا کې د کارولو لپاره تصویب شوي د پیچکاري په واسطه په عضالتو کې ،معموال د
مړوند په پورتنۍ عضالتو کي ورکول کیږي .ستاسو له بدن څخه هیڅ شی په ګدون د ستاسو  DNAنه اخیستل کیږي .د
 COVID-19واکسین هم نشي کولی ستاسو جین یا  DNAبدل کړي.

ناسم مالومات د COVID-19واکسین د عقامت ) (infertilityالمل کیږي.
حقیقت د دې د مالتړ لپاره هیڅ ساینسي شواهد شتون نلري چې د  COVID-19واکسینونو څخه کوم چې دا مهال د  TGAلخوا
تصویب شوی د عقیم کیدلو او/یا ستریالیزشن المل کیږي TGA .به په آسټرالیا کې د کارولو لپاره داسي واکسین تصویب نکړي
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چې خوندي او مؤثر نه وي .پدې کې په عقامت (زیږون) باندې اغیزې شاملې دي .د  COVID-19واکسین ،لکه د نورو
واکسینونو په څیر ،زموږ د بدن په روزلو سره د ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره د انټي باډیز رامینځته کولو سره کار کوي
چې د  COVID-19المل کیږي ،ترڅو د راتلونکي ناروغۍ مخه ونیسي .اوس مهال هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې د
 COVID-19واکسین څخه رامینځته شوي انټي باډیز د امیندوارۍ سره ستونزې ،په ګدون د پالسنټا وده رامینځته کړي.

ناسم مالومات د COVID-19واکسین ستاسو  DNAبدلوي.
حقیقت د  COVID-19واکسینونه ستاسو  DNAنه بدلوي .واکسینونه د بدن طبیعي دفاع سره کار کوي ترڅو د COVID-19
ناروغۍ لپاره د معافیت په رامینځته کولو کې مرسته وکړي.
اوسمهال په آسټرالیا کې د  3 COVID-19واکسینونه تصویب شوي او کارول کیږي  -د  Pfizerواکسین او  Modernaواکسین
چې د  mRNAپلټ فارم کاروي ،او د اسټرازنکا واکسین چې د ویروس وایرل ویکتور پلټ فارم کاروي.
د ویکتور واکسین یو بې ضرره ،ضعیف حیواني ویروس کاروي چې د کورونا ویروس لپاره ځانګړي د پروټین جنیټیک کوډ
لري ،معموال د سپایک پروټین ،پداسې حال کې چې د  mRNAواکسینونه د  RNAپه نوم جینیتیک کوډ کاروي ترڅو د کورونا
ویروس ځانګړي سپایک پروټین تولید کړي .هیڅ واکسین نشي کولی ستاسو  DNAبدله کړي.
د عام  COVID-19واکسین افسانه په غلط ډول ادعا کوي چې د  MRNAواکسین کولی شي ستاسو  DNAبدل کړي ،کوم چې
ریښتیا ندي .د  mRNAواکسینونه د  RNAپه نوم جینیتیک کوډ کاروي ترڅو د کورونا ویروس ځانګړي سپایک پروټین تولید
ګړندي کړي .یوځل چې  mRNAد بدن حجرو ته ننوځي ،حجرې په  RNAکې موجود الرښوونې کاروي ترڅو سپایک پروټین
رامینځته کړي .حجرې د دوی په سطح کې سپایک پروټین ښیې او  mRNAماتوي چې د واکسین لخوا وړاندې شوي .د معافیت
حجرې بیا سپایک پروټین بهرني په توګه پیژني او د دې پروړاندې د معافیت غبرګون رامینځته کول پیل کوي .د واکسین څخه
 RNAپه هیڅ ډول زموږ د  DNAسره بدلون یا تعامل نه کوي.

ناسم مالومات د COVID-19واکسینونه کولي شي تاسو انټرنټ ،وائی فای 5G ،یا بلوټوت سره وصل کړي.
حقیقت د  COVID-19واکسینونه تاسو انټرنټ ،وائی فای ،5G ،بلوتوټ سره نه وصل کوي ،یا نشي کولی ،یا هر ډول بې سیم
ارتباط فعال کړي.
د  mRNAځینې واکسینونه رامینځته شوي چې پکې د هایدروجیل په نوم د موادو کارول شامل دي ،کوم چې ممکن زموږ
حجرو ته د واکسین ورو ورو خپریدو کې مرسته وکړي .بایو انجینرانو د ډیری کلونو لپاره ورته هایدروجیلونه په بیالبیلو الرو
کارولي دي .د مثال په توګه ،دوی دا زموږ د بدن دننه کیښودو وروسته د ډډ حجرو ژوندي پاتې کیدو کې د مرستې لپاره
کارولي .د دې له امله ،ځینې خلک پدې باور دي چې هایدروجیل د بریښنایی امپالنټونو لپاره اړین دي ،کوم چې کولی شي
انټرنیټ سره وصل شي.
د  Pfizer/BioNTechواکسین ( )Comirnatyهایډروجیل د یوې برخې په توګه نه کاروي .د  Pfizer/BioNTechواکسین
د  mRNAیوه ټوټه لري چې په ( lipidغوړ) څاڅکي کې پوښل شوی lipid .زموږ واکسینو ته په حجرو کي ننوتلو کې مرسته
کوي ،ځکه چې زموږ حجرو سره یوځای کیدونکی غشا ) (membraneهم ډیری د  lipidڅخه جوړه شوې ده .دا واکسین او
غشا کولی شي په اسانۍ سره یو ځاي شي ،په حجره کې د  mRNAزیرمه کول کوي.

ناسم مالومات د COVID-19واکسینونه یو مایکروچپ یا د تعقیب کولو ټیکنالوژۍ لري.
حقیقت د  COVID-19تایید شوي واکسینونه هیڅ ډول سافټویر یا مایکروچپس نلري .دوی د خلکو تعقیب لپاره نشي کارول
ک ی د ی.
د  TGAپه ویب پاڼه کې د محصوالت مالومات شتون لري او د هر واکسین ټول اجزا لست کوي TGA .د کارولو د مخه د ټولو
واکسینونو د بسته ازموینه کوي ترڅو د کیفیت ډاډ وي او څارنه وکړي که چیرې د خوندیتوب اندیښنې راپورته شي.

ناسم مالومات د COVID-19واکسینونه تاسو ته  COVID-19درکوي.
حقیقت په آسټرالیا کې هیڅ یو تایید شوی واکسین ژوندی ویروس نلري .دا پدې مانا ده چې دوی نشي کولی تاسو ته COVID-19
درکړي.
د  COVID-19واکسینونو ځینې ضمني اغیزې ،لکه تبه او ستړیا کولی شي د  COVID-19نښو تقلید وکړي .دا نښې عادي
دي او دا یوه نښه ده چې بدن د ویروس پر وړاندې محافظت رامینځته کوي چې د  COVID-19المل کیږي.

3

Misinformation and truths about Coronavirus (COVID-19) - 22012022 - Pashto

دا معموال ستاسو د بدن لپاره تر  2اونیو پوري وخت نیسي (د ویروس پروړاندې محافظت چې د  COVID-19المل کیږي) د
واکسین هر دوز وروسته ،ترڅو معافیت رامینځته کړي .د دې مانا دا ده چې امکان لري یو څوک د واکسین د مخه یا سمدستي
وروسته په  COVID-19اخته شي او الهم ناروغ شي.
دا د یو کس لپاره هم امکان لري چې په  COVID-19اخته شي حتی کله چې دوی په بشپړ ډول واکسین شي ،مګر د دي احتمال
ډیر کم دي.
دا مهم دي چې تاسو د واکسین دواړه دوزونه ترالسه کړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې که تاسو د  COVID-19کومې نښې ولرئ
جال شي او معاینه وکړئ.

ناسم مالومات د COVID-19واکسینونه کولي شي دا خپور" "shedکړي ترڅو غیر واکسین شوي خلک اغیزمن
کړ ي .
حقیقت د  COVID-19واکسینونه غیر واکسین شوي خلکو ته دا نه خپروي .دا امکان نلري .دا ډول خپریدل یوازې د
واکسینونو سره واقع کیدی شي چې د ضعیف ،ژوندي رقم ویروس واکسینونو یي کارولي وي .په آسټرالیا کې د کارولو لپاره
تصویب شوي د  COVID-19واکسینونو د کورونا هیڅ ژوندي ویروس رقم نلري.

ناسم مالومات د COVID-19واکسینونه د کورونا ویروس د بدلونکي ډولونو پر وړاندې کار نه کوي.
حقیقت ټول ویروسونه ،په شمول د  ،SARS-CoV-2د وخت په تیریدو سره د دوی د طبیعي تکامل د برخې په توګه بدلیږي.
پدې وروستیو کې په رسنیو کې د ویروس د نویو ډولونو په اړه لکه د  Deltaاو  Omicronد ډولونو راپورونه ورکړل شوي.
دا پدې مانا ندي چې واکسین به په نوي ډولونو اغیزمن نه وي.
ټول واکسینونه چې دا مهال په آسټرالیا او نورو هیوادونو کې د کارولو لپاره تصویب شوي دي دا ښودلي چې دا د
 SARS-CoV-2ویروس د ډول څخه چې تر دې دمه راپورته شوي د جدي ناروغۍ په مخنیوي کې خورا مؤثره دي.
 TGAدې ته د دوی د تصویب او نظارت پروسې یوې برخې په توګه له نږدې نظارت کوي .دا ممکن پدې مانا وي چې خلک د
اضافی واکسین کولو ته اړتیا ولري لکه تیتانوس او توري ټوخی ،یا دا پدې مانا دي چې موږ به بیا واکسین کولو ته اړتیا ولرو -
لکه موږ چي هر کال د فلو واکسین لپاره یي کوو .څیړونکي الهم پدې اړه څیړنې کوي ،مګر دوی پوهیږي چې ویروس دومره
بدلون نه دی کړی ترڅو چي اوسني واکسینونه غیر مؤثر کړي.

ناسم مالومات هغه خلکو چي COVID-19درلودلي وي او روغ شوي دي واکسین کولو ته اړتیا نلري.
حقیقت حتی که تاسو د  COVID-19درلودلي وي ،دا وړاندیز کیږي چې تاسو باید د  COVID-19واکسین ترالسه کړئ.
د  SARS-CoV-2ویروس سره طبیعي انتان معافیت هڅوي ترڅو د بیا ناروغ کیدلو پروړاندې یو څه محافظت وړاندې کړي،
مګر د معافیت غبرګون ځواک او د وخت موده چې محافظت دوام لري الهم په ټوله نړۍ کې په فعاله توګه څیړل کیږي.
د  COVID-19سره تړلي د جدي روغتیایي خطرونو له امله ،او دا حقیقت چې د ویروس بیا ناروغ کیدلو او وروسته د هغه
لیږدول ممکن دی ،هغه شخص چې د مخه  COVID-19درلودلي وي الهم اړتیا لري د  COVID-19واکسین ولري ترڅو
خپل د معافیت سیسټم تقویه کړي.

د آسټرالیا طبي غبرګون
ناسم مالومات آسټرالیا نشي کولی کافي طبي تجهیزات او اکماالت ترالسه کړي (وینټیلیټرونه ،ماسکونه  ،د ازموینې
بستي).
حقیقت آسټرالیا ډ شخصي محافظتي تجهیزات ډیر لري ،او نور ډیر یې په آسټرالیا کې تولیدیږي او هر وخت آسټرالیا ته سپارل
کیږي.
د آسټرالیا حکومت ته مشورتي کمیټې ،پشمول د ارتباطي ناروغیو شبکه آسټرالیا او د عامې روغتیا البراتوار شبکه ،د
 COVID-19ازموینې تګالرو او اړتیاو په اړه د الرښود بیا ارزونې لپاره په مکرر ډول سره ناسته کوي .ډوي په ډواماره ټوګه
د عامې روغتیا غبرګون مالتړ لپاره الزمي ازموینې ،د  COVID-19وبا ،د ازموینې اکماالتو ته السرسی او دوام او ډاډینه،
شخصي محافظتي تجهیزات او نور طبي توکي بررسي کوي.
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ناسم مالومات آسټرالیا روغتونونه نشي کولی د  COVID-19له امله د ډیریدونکیو غوښتنو د عهده څخه نه وځۍ.
حقیقت آسټرالیا د نړۍ په کچه روغتیایی سیسټم لري چې د اړتیا په صورت کې د  COVID-19وبا پرمهال د اضافي غوښتنې
مدیریت کولي شی .پدې کې د آسټرالیا حکومت ،ایالت او د سیمې حکومتونو او خصوصي روغتیا سکتور ترمینځ ملګرتیا له
الرې د روغتونونو اضافي بسترونو ،طبي تجهیزاتو ،اکماالتو ،او طبي کارمندانو ظرفیت شامل دی.

ازموینه او درملنه
ناسم مالومات  doxycycline ،ivermectin ،Hydroxychloroquineاو  zincد  COVID-19درملنه
او/یا تداوي لپاره خوندي او اغیزمن دي.
حقیقت د آسټرالیا حکومت د  COVID-19درملنې او تداوي په اړه د نړۍ څیړنې له نږدې څاري .د  COVID-19واکسینونه
د  COVID-19نښو د پراختیا د مخنیوي او د جدي ناروغۍ پر وړاندې ساتنې ترټولو اغیزمنه الر پاتې ده.
دا مهال د  COVID-19مخنیوي یا درملنې لپاره د  doxycycline ،ivermectinاو ( zincپه جال توګه ،یا ترکیب کې) د
خوندي او اغیزمن کارونې د مالتړ لپاره کافي شواهد شتون نلري.
د آسټرالیا ملي د  COVID-19کلینیکي شواهدو کاري تیم د  COVID-19درملنې لپاره د ،hydroxychloroquine
 doxycycline ،ivermectinیا  zincکارولو وړاندیز نه کوي.
د  COVID-19درملنې لپاره د ( hydroxychloroquineد  zincسره یا پرته له زینک څخه) کارول د اخالقي تصویب سره
د بعضي آزموینو څخه بهر یي وړاندیز نه کیږي Hydroxychloroquine .ښه پیژندل شوي خطرونه لري چې کولی شي د
زړه حملې ،د سترګو زیان او د وینې د شکرو شدید کمیدو المل شي (احتماال د کوما المل کیږي).

ناسم مالومات د  )polymerase chain reaction( PCRازموینې د  COVID-19لپاره د اعتبار وړ ندي او
نشي کولی د کورونا ویروس له نورو ناروغیو سره لکه عام زکام او د انفلونزا توپیر وکړي.
حقیقت په آسټرالیا کې ،د ( )nucleic acid amplification NAAازموینې د ()polymerase chain reaction PCR
په کارولو سره د تنفسي نمونې په اړه چې د ستوني او پوزې سواب له الري راټول شوي د ویروس انتاناتو تشخیص لپاره د
لوړي کچي معیاري ازموینه ده (د مثال په توګه  COVID-19 ،او انفلونزا) .دا د ازموینې میتود خورا حساس دی او هغه ټوټې
کشف کوي چې د ویروسونو لپاره ځانګړي دي (دا  SARS-CoV-2یا کوم بل ویروسونه دي) .د  PCRازموینه د کارونې
لپاره تصویب شوې او په سیمه ایزه او نړیواله کچه د رنځپوهنې البراتوارونو لخوا څارل کیږي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې د
لوړې ازموینې او فعالیت معیار پوره کیږي.
ځینې خلکو د متحده ایاالتو د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونو څخه د ازموینې مشورې کې بدلون غلط درک کړی چې د
 PCRازموینو کارولو په اړه یې مشوره چمتو کړې چې د تنفسي انتاناتو مختلف ویروس الملونو لپاره ډیری رنځجن اهداف پکې
شامل دي .دا ازموینې کولی شي په ورته وخت کې د  COVID-19او انفلونزا په څیر انتانات تشخیص کړي او په سمه توګه د
دواړو ترمینځ توپیر وکړي .دا په منظم ډول پیښیږي او د  PCRد ازموینو له راتګ راهیسې په آسټرالیا کې معیاري تمرین دی
چې ډیری موخي پکې شاملي دي .په آسټرالیا کې ،د  PCRازموینو کارول عادي خبره ده کوم چې به د انفلونزا ویروسونه،
پیرین فلوینزا ویروسونه ،د انسان میټپنیومویروس ،تنفسي سنسیتال ویروس او نور په شمول چي په عام ډول خپریږي د انسان
کورونا ویروس چې د  SARS-COV-2څخه مخکې خپریږي کشف کړي.

ناسم مالومات د ټولو خلکو ازموینه به د  COVID-19د خپریدو مخه ونیسي.
حقیقت ازمویني د  COVID-19د خپریدو مخه نه نیسي.
د تشخیص ازموینه د ناروغۍ د ایپیډیمولوژي په ټاکلو ،د قضیې خبرولو او د اړیکو په مدیریت کې ،او په نهایت کې د ویروس د
لیږدولو په کمولو کې مهم رول لوبوي .د  COVID-19واکسین په ټولنه کې د  COVID-19د خپریدو د مخنیوي ترټولو غوره
الر ده.
په هرصورت COVID-19 ،ته منفي ازموینه کول پدې مانا ندي چې تاسو په خطر کې نه یاست ،یا نورو ته خطر نه یاست .دا
مهمه ده چې په یاد ولرئ چې هیڅ ازموینه په ټولو شرایطو کې  100%سمه نه ده .تشخیصي ازموینې ممکن تل ویروس ونه
پیژني کله چې دا په ټیټه کچه شتون ولري .د مثال په توګه ،د  SARS-CoV-2سره د ابتدایي انفیکشن وروسته ،دا د PCR
لخوا د ویروس کشف کولو لپاره څو ورځې وخت نیسي ،نږدې  3-2ورځې مخکې له دې چې نښې څرګند شي .د انفیکشن د پیل
په جریان کې معاینه ممکن منفي پایله بیرته راولي ،حتی کله چې یو فرد د  SARS-CoV-2په ناروغۍ اخته وي .اوسمهال،
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هیڅ داسې ازموینه شتون نلري چې د انفیکشن په پیل کې د اعتبار وړ ویروس کشف کړي کله چې یو څوک یي عالیم ونلري.
هیڅ داسې ازموینه هم شتون نلري چې کولی شي په معتبر ډول مالومه کړي چې آیا یو شخص ساري دی.
دا مهم دي چې ښه حفظ الصحه ،فزیکي واټن تمرین کړئ ،او په کور کې پاتې شئ کله چې د ناروغۍ احساس وکړئ .دا کړنې
د هدف شوي ازموینې سره یوځای ،د  COVID-19او نورو ساري ناروغیو د لیږدولو په مخنیوي کې مرسته کوي ،او د
آسټرالیا د روغتیاي سیسټم څخه غوښتنې کموي.
د آسټرالیا حکومت سپارښتنو ته دوام ورکوي چې د ازموینې کرنالره ،پشمول د اسیمپټوماتیک خلکو لپاره د کاري ځای د معاینه
کولو برنامې ،د عامې روغتیا اړوند چارواکو سره په مشوره رامینځته شي .د پراخه اسیمپټوماتیک ازموینې په اړه د آسټرالیا
حکومت دریځ په اړه د نورو مالوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ د  Department of Health’s websiteوګورئ.

ناسم مالومات د ازموینې بستي دقیقي ندي.
حقیقت په آسټرالیا کې ،موږ  2ډوله ازمویني کوو چي د  SARS-CoV-2تشخیص کړي:
)reverse transcription polymerase reaction( RT-PCR .1
)rapid antigen testing( RAT .2
دواړي ازمویني کوي چي د  SARS-CoV-2ویروس ستاسو په ستوني ،پوزې ،د پوزې رطوبت یا لعاب کې شتون لري.
د  PCRازموینې د  SARS-CoV-2ویروس شتون موندلو کې غوره دي او دا مهال د  COVID-19تشخیص تایید لپاره
کارول کیږي .د  PCRازموینې کولی شي ویروس د انفیکشن په پیل کې کشف کړي ،او ځینې وختونه حتی مخکې له دې چې یو
څوک ناروغ شي ویروس کشف کړي.
د البراتوار پر بنسټ د  PCRټیسټونه خورا په لوړه کچه دي که څه هم د ترسره کولو لپاره پیچلي دي .دوی متخصص ساینس
پوهانو ته اړتیا لري ترڅو ازموینې په البراتوار کې پرمخ بوځي .د پاملرنې ځینې د  PCRټیټي ازمویني د ځانګړو ترتیباتو لپاره
شتون لري ،لکه عاجل ډیپارټمنټونه او لیرې پرتې سیمې.
د چټک انټیجن ازموینې د ویروس د ځانګړو پروټینونو شتون په موندلو سره کار کوي .دوی خورا دقیق دي کله چې د هغه خلکو
ازموینې لپاره کارول کیږي چې نښې لري.
د ګړندي انټیجن ټیسټونه عموما په لومړیو  7ورځو کې وروسته له دې چې نښې نښانې ښکاره شي غوره ترسره کیږي .دوی
دومره دقیق ندي که تاسو نښې نلرئ کولی شي غلط منفي یا غلط مثبت پایلې رامینځته کړي.
د انټیجن ډیری ګړندي ازموینې په  20-10دقیقو کې پایله ورکوي.
که تاسو په کور کې مثبت  RATلرئ ،تاسو اړتیا نلرئ د ازموینې کلینیک کې د  PCRټیسټ ترالسه کړئ ترڅو دا پایله تایید
کړي.
د معالجوي توکو اداره ( )TGAپه آسټرالیا کې کارول شوي ټول ازموینې میتودونه ارزوي او تصویبوي TGA .د فعالیت سخت
معیارونه پلي کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ازموینې اغیزمنې او د باور وړ دي.
د تازه مالوماتو لپاره چې کومه د  COVID-19ازموینه د آسټرالیا معالجوي توکو راجستر کې شاملې دي ،مهرباني وکړئ د
 TGAویب پاڼه  www.tga.gov.auڅخه لیدنه وکړئ.

قیودات او ماسکونه
ناسم مالومات د قیوداتو’ ‘lockdownیوه موده به د  COVID-19د خپریدو مخه ونیسي.
حقیقت د محدودیتونو وضع کول او د قیوداتو یوه موده او بیا زموږ 'نورمال ژوند' ته د راستنیدو لپاره د ورته محدودیتونو لرې کول
به د  COVID-19خپریدل په بشپړ ډول و نه دروي .په هرصورت ،محدویتونه په ټولنه کې د  COVID-19لیږد کمولو کې
مرسته کوي.
د  COVID-19د خپریدلو په ورو کولو کې د مرستې تر ټولو اغیزمنده الر د  COVID-19واکسین ترالسه کول ،ماسک
اغوستل ،فزیکي واټن ساتل ،د الس او تنفسي حفظ الصحې تمرین کول ،په کور کې پاتې کیدل او معاینه کول دي که تاسو د
ناروغۍ احساس کوئ.
د  COVID-19سره د پام وړ شمیر خلک د ساري ناروغۍ په جریان کې یا هم لږې نښې لري یا غیر عالمتي دي .د دوه اونیو
لنډ د قیوداتو دوره هغه کسان له خطر سره مخ کوي چې د  COVID-19سره نښې نښانې نلري ترڅو د قیوداتو د پورته کیدلو
سره په ناڅاپي ډول نور خلک ویروس ته ور وپیژني.
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قیودات د ایالت او سیمې حکومت مالتړ هم کوي ترڅو د تماس څارني ترسره کړي .د روغتیا ماهرین هره ورځ په آسټرالیا کې د
نویو قضیو شمیر څارنې ته دوام ورکوي او چیرې چې د ټولنې لیږدول پیښیږي .سپارښتنې به د شواهدو پراساس رامینځته شي د
کوم نوي مقرراتو یا محدودیتونو په اړه چې پلي کیدو ته اړتیا لري .ټول باید د  www.australia.gov.auپه لیدلو سره د
اوسني محدودیتونو سره با خبره پاتې شي.

ناسم مالومات ماسکونه د  COVID-19پر وړاندې اغیزمن ندي او/یا کارول یې خوندي ندي
حقیقت ماسکونه د  COVID-19د لیږدولو د مخنیوي لپاره کلیدي اقدام دی .ماسکونه باید د یوې هر اړخیزې کړنالرې برخې
په توګه وکارول شي چې پکې فزیکي واټن ،د ګڼه ګونو ،تړل شوي او د نږدې تماس د ترتیباتو څخه مخنیوی ،ښه هوا درلودل ،د
السونو پاکول ،د پرنجي او ټوخي پوښل ،او نور ډیر څه شامل دي .ماسک د فزیکي واټن بدیل ندی.
ماسک یو ساده خنډ دی ترڅو ستاسو د تنفسي څاڅکو نورو ته د رسیدلو مخه ونیسي .کټني ښیې چې ماسک د څاڅکو خپریدل
کموي کله چې پوزه او خوله پوښول کیږي .دا یي په ډول پورې اړه لري ،ماسک د روغ اشخاصو محافظت یا د راتلونکي
لیږدولو د مخنیوي لپاره کارول کیدی شي.
هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې د ماسک اغوستل غیر محفوظ وي یا دا چې دا د ستونزو المل کیږي لکه د اکسیجن نشتوالی یا
د کاربن ډای اکسایډ ( )CO2کچې زیاتوالی وي .د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي د ورته ستونزو پرته د ډیرو کلونو لپاره د
اوږدې مودې لپاره ماسک اغوستی.
د روغتیا پاملرنې ټول کارکوونکي باید معیاري او د لیږدولو پراساس احتیاطي تدابیر تعقیب کړي لکه څنګه چې د روغتیا
پاملرنې کې د انتاناتو مخنیوي او کنټرول لپاره د آسټرالیا الرښودونو کې تشریح شوي دي .د  COVID-19ملي کلینیکي شواهدو
کاري تیم د اجماع سپارښتنه وړاندې کړې چې د روغتیا پاملرنې ټول کارکوونکي چي مستقیم د ناروغ پاملرنې چمتو کوي یا د
ناروغ/پیرودونکي/اوسیدونکي ساحه کې د اشخاصو لپاره چې شکمن یا تایید شوي باید  P2/N95د تنفس اله ته السرسی ولري.
------------------

دغي ویب پاڼه ته په منظم ډول السرسی ومومئ ترڅو د  COVID-19په اړه د آسټرالیا حکومت غبرګون کې د کلیدي
پرمختګونو په اړه با خبره پاتې شئ SBS .ستاسو په ژبه کې د  COVID-19په اړه یو لړ مالومات هم لري .تاسو کولی شئ د
دولتي مالوماتو ژباړلو لپاره د موبایل تلیفون غوښتنلیکونه او براوزر هم وکاروئ .د هغه چا په لټه کې شئ چې ستاسو اړتیاوې
پوره کړي .په انګلیسي ژبه اضافي مالوماتو ته د السرسي لپاره د  www.australia.gov.auڅخه لیدنه وکړئ.
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