
 
 

 

  الرښوونه لنډه وېنېآزم ځاني د الرې  له پزې د

 

  واي؟ ته  څه آزموېنه ځانې الرې له پزې د 

  .کوم ترسره الرې له پزې د خپله په ېې زه چې آزموېنه ځاني الرې له پزې د

 . نه که  لرم (COVID-19) کرونا  زه آېا  چې کړي ډاګه په  به آزموېنه دا •

  : ځله  ۲ دوه ېا  ۱ که اونې په. کړم ترسره ځله ډېرې آزموېنې دا باېد زه •

 : باېد زه لپاره  کولو ترسره آزموېنه دې د

 لرم ونه نښه  کومه هیڅ زکام ېا بخار د •

 نه وي. هیقض ېکړید ا •

که چېرې زه کومې نښې نښانې ولرم ېا د کرونا لرونکې وګړي سره اړیکه درلوده، زه باېد په   
 البراتوار کې د پي سي ار وکړم آزموېنه وکړم ېا په فارمیسي کې انټیجن آزموېنه ترسره کړم. 

 

  کړم؟  ترسره آزموېنه ځاني  الرې له پزې د  څرنګه

 لومړی ګام : 

 . سره جېل هاېډرولیک له ېا او پرېمنځم سونهال خپل سره اوبو  او صابن زه •

  کوم.  یاځپرکې  یاځ پاک شوي هښ په  بېا داکوم او   ېلر خهڅتوکي د بکس  ولټزه  •

 : دوهم ګام

شکل کې  ۲او  ۱په عمودي توګه سواب ورننباسم لکه څرنګه چې په  کې  سوري ېو  په پزې د زه •

 ورکړل شوې دې. 

 .کوم پورته سواب توګه افقي په زه •

 مقاومت سره مخ شم.  ږزه ل ېکله چ مودرېې زه 

 .وم تاوراتاو سواب کې سوري په پزه د زه بېا •

 :ګام درېم

  ولولم: ېلیپا  ېنید ازمو ېک پټهلرم په  ایتړاوس زه ا

 مثبت پاېله په ګوته کوي.: د  ېا کرښې بېنډونه سره پر منځ کې دوه رنګه T د او Cد  •

 . کوي ګوته په  پاېله منفي:  د بېنډ ېا  کرښه سره C د •

 .شي ترسره بېا  ځل ېو باېد آزموېنه   ځاني خپل:  شي نه ښکاره کې پټه په بېنډ ېا  کرښه هیڅ که •

 

 :  څلورم ګام
 

 .زه ټول کثافات د کثافاتو په بند پلستیک کې اچوم او بېا مې السونه پرېمنځم •
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     وکړم؟  باېد څه         زه  ده مثبته آزموېنه ځاني  زما

 توګه وړېا  الرې ال کارډ بیمې( Carte Vitale) کارډ واېټلې د کوم، ترسره معاېنه ،PCRزه سمدستي د 

 کیږم پاتې ېوازې لپاره ژغورلو د خلکو ونور د زه

کولو او  هښوګ انځ هغوي هم ېچ مېږزه ورسره اوس ېورکوم چ خبردارې زه هغه خلکو ته  •
 لري. ا یت ړته ا معاېنې

 . لري کهړیا  له ما سره ېورکوم چ یزه هغه خلکو ته خبردار   •

 .مړک هښوګ انځلپاره  وځور 10وروسته د  معاېنېزه د  •

 

 .زه خپل ډاکټر ته خبر ورکوم چې ماته څوک باېد الرښوونه وکړي
 

 : ته الس رسی کوممعلومات  د الندې وېپ پاڼې له الرېاو  ارمڅ حالت  ا ید روغت خپلزه 

mesconseilscovid.fr 

زنګ وهم ېا  15، زه سمدالسه ي ولرمډد ساه لن ا یستونزه لرم  ېک ساه اخیستوزه په  چېرې که
  .کوڼ ېم ته که 114

 یته درناو واشار ډوروسته د خن ځېور 7 خهڅ ېا ځان ته پاتې کېدو ېدور  دویک هښوګد  خپلزه 
 .ېا پر ځان ېې پلې کوم لرم

 

   وکړم؟  څه         باې زه  ده منفي  معاېنه  زما

 م ېا پر ځان ېې پلې کومزه د ځنډ اشارو ته احترام درناوې کو 

معاینه  ن جیټد ان ا ی ټس ټی PCR، زه د رامنځته کیږي ېانښن ښې ن په ما کې ا ی ېم ېکه زه په شک ک
 ترسره کوم. 

 .تعقیبوم پاڼه وېب covid-sante.gouv.fr/autotests-https://solidarites-19زه د نورو معلومات لپاره د 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-covid-19

