
د کمکیو ماشومانو او شیدې خوړونکو ماشوم د تغذیې په اړه سپارښتنې 

هغه میندې چې کووید۱۹-  ناروغي یې تایید یا مشکوکه وي



هغه میندې چې کووید۱۹-  ناروغي یې تایید یا مشکوکه وي
د روغتيايي کار  کوونکو  او د تغذیې  مشوره ورکوونکو لپاره مهم پیغامونه :

 	  د نړیوالو الرښوونو پر بنسټ، د شیدی خوړونکوو ماشومانو د تغذی کړنی له مخکی چی وه په کووید۱۹- حاالتو کی هم عملی کیږی

 	 د زیږون څخه وروسته په لومړي ساعت کې ماشوم ته د مور شیدې پیل کړئ.

 	 د لومړیو ۶ میاشتو لپاره يوازې  د مور شیدې  ورکړي.

 	 وروسته له ۶ مياشتوڅخه  ، بيا تر ۲ کلنۍ پورې، له عمر رسه برابر، کايف، خوندي او ماشوم د تغذیې بشپړونکي مناسب خواړه پیل کړئ. 

 	 د مور شیدې ورکولو ته تر ۲ کلنۍ يا ډېر وخت پورې دوام ورکړئ

 	 د بشپړوونکو خوړو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د يونيسف د ټولنې، نو زیږو او شیدې خوړونکو ماشومانو  د تغذيې د مشورې ورکولو په کڅوړه کې د کليدي پيغامونو ټولګه  وګورئ.
.)https://www.unicef.org/nutrition/files/Key_Message_Booklet_2012_small.pdf( 

 	 د روغتيايي خدماتو ورانډی کوونکی  ښايي ټولو ميندو ته ډاډ ورکړي او مالتړ يې وکړي چې خپل نوي زیږیدلی ماشوم ته تی ورکول پيل او دوام ورکړي  ان تر دې چې که د 
دوی په کووید- ۱۹ ناروغۍ مشکوک يا تاييد شوی هم وي 

 	 تر اوسه، دا ويروس په امنيوتيک مايع يا د يت په شيدو کې  نه دی موندل شوی کوم چې دا معنی لری چې دا ويروس د  حمل یا د مور د شیدو  له الرې نه انتقالیږي. په 
همدی ډول د هغه ميندو رودل شوي شيدي چي په کرونا اخته او يا مشکوکي ويي، د هغوي ماشومانو ته د کرونا ناروغي نيش لیږدويل .

 	 ځينې ميندې، چې کله له - څخه  رغیږي ، د نوي زیږیديل ماشوم د تغذیې په برخه کې ښایي زيات مالتړ ته اړتيا ولري

 	 دغه اسانه کاریدونکي ګرافیک پدې شکل تیار شوي  چې په سيمه  ييز کچه د لیکلو لوستلو وړ دي او ممکن وخت ناوخت نوې کړای يش تر څو نوي یا راوالړېدونکي شواهد 
منعکس کړي. 



د کووید۱۹- د خپرېدو د مخنيوي لپاره اړين اقدامات
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د کوید۱۹- د خپرېدو د مخنيوي لپاره اړين اقدامات

 	 خپل السونه وارپه وار  د ۲۰ ثانيو لپاره، په صابون او پاکو روانو اوبو ووينځئ. السونه په صابون وينځل د کووید۱۹- ويروس له منځه وړي.

 	 د کورنۍ له غړيو وغواړئ چې خپل السونه  د ۲۰ ثانيو لپاره، په صابون او پاکو روانو اوبو ووينځي.

 	 کله چې خپل ماشوم ته خواړه ورکوی يا یې پاملرنه کوئ، طبي ماسک واغوندئ، که چیرته موجود و، کنه د تکې )رخت څخه جوړ شوی اليس ( يو مخ-پټونی )ماسک(  
وکاروئ .

 	 د کورنيو له غړيو او نورو څخه چې ستاسې د په ماشوم پاملرنه کوي وغواړئ، چې طبي ماسک واغوندي، که موجود و، يا د تکې مخ-پټونی)ماسک(  وکاروي.

 	 په خپل مخ، پوزې، او سرتګو الس مه وهئ او د کورنۍ له غړيو او نورو هم وغواړئ چې په خپل مخ، پوزې، او سرتګو الس ونه وهي.

 	 که تاسې  يا نور د کورنۍ غړي  ټوخی يا پرينجی کوئ، خپله خوله او پوزه په څنګل پټه کړئ يا يو کاغذي دستامل وکاروئ تر څو د څاڅکو له خپریدو  مخنيوی ويش. کاغذي 
دستامل، له کارونې وروسته، په خوندي ډول لرې وغورځوئ او السونه په صابون او پاکو روانو اوبو ومینځئ.

 	 که تاسې کووید۱۹- لرئ، يا پرې شکمن ياست، ډیر ملس کیدونکی  سطحې په صابون او اوبو رسه پاکې کړئ

 	 په فزیکي لحاظ واټن وساتئ )ټولنیز واټن(. له نور څخه لږ تر لږه د یو مرت په اندازه واټن وساتئ. د دوو میرتو  واټن ساتلو وړاندیز شوی.

 	 په کور کی  کینئ او بازار، د ګڼه ګوڼې ځايونو، او مراسمو )ودونو او فاتحو( ته له تګ څخه ډډه وکړئ.

 	 د کورنۍ له غړيو وغواړئ چې په کور کی کینئ او بازار، د ګڼه ګوڼې ځايونو،او مراسمو )ودونو او فاتحو( ته له تګ څخه ډډه وکړي 

 	 که تاسې د خوراکي توکو د پیرلو، اوبو راوړلو، درملو اخيستلو، يا روغتيايي مرکز ته د تللو لپاره اړ ياست چې د باندې ووځئ، ځایونو ته له ورتګ څخه ډډه وکړئ، او د امکان 
تر حده فزيکي  )ټولنیز( واټن مراعت کړئ 



د زېږون پر مهال او  بسرت کیدو پر مهال احتیاطي اقدامونه  تررسه کړئ



د زېږون پر مهال او  بسرت کیدو پر مهال احتیاطي اقدامونه  تررسه کړئ

 	 که ستاسې په  کووید۱۹- ناروغی مشکوکه یاست او  يا تاييد شوې ، روغتيايي کارکوونکي به د زېږون پر مهال ستاسې د ماشوم او په روغتون يا والدي کلينيک کې د نورو د 
ژغورنې پخاطر خورا ډېر احتیاط وکړي.

 	 روغتيايي کارکوونکي به خورا ډېرې محافظتې جامې اغوندي او له تاسې رسه به مرسته وکړي چې طبي ماسک، که موجود وی، يا د ټوټې مخ -پټونی )ماسک( درته واغوندي 
کله چې ماشوم درکول کیږي چې په غيږ کې يې ونيسئ او تی ورکړئ. 

 	 له زېږون وروسته سمدالسه خپل ماشوم ته پوستکي له پوستکي متاس ورکول ) چې د مور او ماشوم بدن په مستقیم ډول په اړیکه کې وي( به ستاسې ماشوم تود وسايت او 
ساه اخيستل به یې ښه کړي، له هغه رسه به مرسته وکړي چې يت ته په اسانه ورسیږي او له تاسې او ستاسې له ماشوم رسه مرسته وکړي چې يو بل ته نږدې شئ.

 	 له زېږون وروسته په لومړي ساعت کې تی ورکول پيل کړئ. وختي تی ورکول به له ماشوم رسه مرسته وکړي چې د تی رودل په داسې وخت کې زده کړي ځکه چې پدې وخت 
کې  تی ال هم نرم وي.

 	 کنډ )اورږه(، لومړۍ شيدې دي چې ستاسې ماشوم له ناروغيو او انتان څخه ژغوري.

 	 کله چې په روغتون يا کلينيک کې ياست، له خپل نوي زیږیديل ماشوم رسه واوسیږئ 

 	 روغتيايي کارکوونکی خورا ډېرې محافظتي جامې اغوندي او له تاسې رسه مرسته کوي چې طبي ماسک، که موجود وی، يا د ټوټې مخ -پټونی واغوندئ، خصوصاً هغه مهال 
چې خپل ماشوم په غيږ کې نيسئ او تی ورکوئ

 	 وار وار تی ورکړئ تر څو په يت کې مو شيدې رايش او ډاډه شئ چې د خپل ماشوم لپاره ډېرې شيدې توليدوئ 

 	 خپل ماشوم ته، د زېږون په لومړيو ورځو او شپو کې، اوبه يا نور مايعات مه ورکوئ او خپل ماشوم ته تر ۶ مياشتينۍ د اوبو يا نورو مايعاتو له ورکړې ډډه وکړئ

 	 کله چې له روغتون يا والدي کلنيک څخه کور ته والړئ، له کووید۱۹- څخه د رغیدو پر مهال ډېر اسرتاحت او له خپل ماشوم څخه د پاملرنې لپاره زياتې مرستې ته اړتيا 
لرئ. 



کله چې د شپې لخوا او د  ور ځې لخوا ماشوم ته  تی ورکوئ، احتياطي اقدامات تررسه کړئ



هنگام شیردهی در روز و شب اقدامات احتیاطی را انجام بدهد

 	 د دې لپاره چې، له کووید۱۹- څخه د رغیدو پر مهال، خپل ماشوم وژغورئ، خپل السونه، مخکې او وروسته له دې چې خپل ماشوم رسه په متاس کې شوئ، د ۲۰ ثانيو لپاره 
په صابون او پاکو روانو اوبو ووينځئ.

 	 د کورنۍ له غړيو او نورو څخه، چې د ماشوم په ساتنه کې مرسته کوي، وغواړئ چې خپل السونه په صابون او پاکو او روانو اوبو د ۲۰ ثانيو لپاره ووېنځي.

 	 کله چې ماشوم تغذيه کوئ يا يې پاملرنه کوئ، تر هغې چې په بشپړ ډول رغیږي، طبي ماسک که موجود و يا د نخي ټوکر ماسک او يا د ټوټې مخ -پټونی واغوندئ-

 	 که تاسې، يا نور چې د ماشوم شاوخوا دي،  ټوخی یا پرنجی کوی، خپله خوله او پوزه دې په خپل څنګل پټه کړي يا کاغذي دستامل دې وکاروي تر څو د څاڅکو له  پاشیدو 
مخنيوی ويش. کاغذي دستامل له کارونې وروسته په خوندي ډول لرې وغورځوئ او وروسته خپل السونه په صابون او پاکو روانو اوبو ووينځئ.

 	 تی ورکول ستاسې ماشوم ژغوري حتی که تاسې په  کووید۱۹- ناروغۍ اخته شوي هم ياست.

 	 د يت ورکولو ټولې توصيه-شوي الرې چارې باید د پخوا په شان عميل يش.

 	 ماشوم ته تی د اړتيا پر وخت ورکړئ، شپه او ورځ.

 	 د ۶ مياشتو ماشوم ته  يواځې  د مور شیدې ) تی(  ورکړئ. ستاسې د يت شيدې، د دې مودې په اوږدو کې، ستاسې ماشوم ته ټول خواړه او اوبه چمتو کوي.  د يت شيدې 
همدارنګه ستاسې ماشوم د ناروغۍ او  عفونت یا انتان په وړاندې هم ژغوري.

 	  خپل ماشوم ته، د لومړيو ۶ مياشتو په اوږدو کې بل هیڅ ډول خواړه يا مايعات مه ورکوئ، حتی اوبه هم

 	 حتی په ډېرې ګرمې هوا کې هم ستاسې د يت شيدې ستاسې د ماشوم تنده ماتوي او بسنه ورته کوي.

 	 خپل نوي زیږیديل ماشوم ته د يت له شيدو پرته د نورو خوړو او مایعاتو ورکول به د دې المل يش چې ماشوم ستاسې تی کم وروي او دا به ستاسې د شيدو توليد کم کړي 
او ممکن ستاسې ماشوم ناروغ کړي.



السونه په پاکو روانو اوبو او صابون صابون د ۲۰ ثانیو لپاره ووېنځئ چې د کووید۱۹-  
ناروغی د خپرېدو مخه ونيول يش
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تشناب



السونه په پاکو روانو اوبو او صابون صابون د ۲۰ ثانیو لپاره ووېنځئ چې د کووید۱۹-  
ناروغی د خپرېدو مخه ونيول يش

 	 ۲۰ثانيې السونه په صابون او پاکو روانو اوبو وينځل د کووید۱۹- د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره خورا اړين دي، او دا ستاسې د ماشوم او ټولې کورنۍ د روغتيا لپاره 
مهم دي

 	 د دې الندې سختو رشايطو پر مهال خپل السونه تل ووېنځئ:

 	 د خوړو له تيارولو او خوړلو وړاندې

 	 د نوو زېږیدلو او کمکیو ماشومانو له تغذیه کولو وړاندې 

 	 تشناب يا کناراب ته له تګ وروسته

 	 د خپل ماشوم غایطه موادو له پاکولو وروسته

 	 دا همدارنګه مهمه ده چې خپل السونه وار وار ووینځئ،  خصوصاً د پوزې له څنډلو وروسته، په کاغذي دستامل کې له ټوخي يا پرېنجي وروسته، د کور يا انګړ له پاکولو 
وروسته، له کرنيزو کارونو وروسته، او د څارويو يا نورو ژويو له ساتنې وروسته



السونه په الندي ترتیب او مراحلو رسه د ۲۰ ثانيو لپاره ومېنځئ 
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السونه په الندي ترتیب او مراحلو رسه د ۲۰ ثانيو لپاره ومېنځئ 

 	 خپل  السونه او د خپلو ماشومانو السونه وخت په وختلږ تر لږه د ۲۰ ثانیو لپاره ووینځئ او دا الندې مرحلې تعقيب کړئ:

۱  . خپل السونه په پاکو روانو اوبو المده کړئ.

۲  . په خپلو السونو کې د صابون په موښلو ځګ  جوړ کړئ.

	  . خپل ورغوئ په يو بل وموښئ.

	  . ګوتې باید په داسې ډول رسه وموښل يش چې د هر ګوتې منځونو ته اوبه او صابون ورسیږي. )شا ته او مخ ته( 

	  . هره ګوته وموښئ.

۶  . د الس بند شاوخوا او له هغې پورته څنګل وموښئ.

	  . د نوکانو الندې ساحې پا کې کړئ.

	  . له نږدې ۲۰ ثانيو موښلو وروسته، خپل السونه په پاکو روانو اوبو ووېنځئ.

۹  . السونو ته ټکان ورکړئ تر څو  په آ زاده هوا کې وچ يش  



 د خوړو خونديتوب تررسه او پاکې اوبه برابرې کړئ



 د خوړو خونديتوب تررسه او پاکې اوبه برابرې کړئ

 	 په داسې حال کې چې تاسې له دې ناروغی څخه جوړیږي، د کورنۍ له غړيو وغواړئ چې په خوندي ډول د خوړو او پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. 

 	 د خوړو له تيارولو مخکې او وروسته تل السونه په صابون او روانو اوبو ووېنځئ. 

 	 د خوړو د تيارولو پر وخت طبي ماسک، که موجود و، يا د ټوټې مخ-پټونی واغوندئ.

 	 د څښاک او پخيل لپاره له خوندي اوبو کار واخلئ. که تاسې د اوبو د خونديتوب په اړه ډاډه نه  ياست، ویې اېشوئ )جوش ورکړئ(. تاسې، همدارنګه، کولی شئ چې د 
کلورين يو لږ مقدار، د اوبو د تصفيې محصول، يا د اوبو د فيلرت سيستم وکاروئ 

 	 که امکان ولري، هغو کسانو ته، چې مشکوک دي/تاييد شوي، ځانګړي لوښي وکاروئ. دا لوښي باید له کارېدو وروسته په صابون او پاکو اوبو ووينځل يش.

 	 ټول ظرفونه، ديګونه، کاسې او لوښي په دقت له صابون او اوبو رسه ووېنځئ او په پاک او خوندي ځای کې يې وساتئ. 

 	 تازه میوه او ترکاري له پخيل او خوراک وړاندې په خوندي اوبو ښه ووېنځئ.

 	 د خوړو د چمتو کولو ټول ځايونه، د مېزونو او د تختو په ګډون، له صابون او اوبو رسه ووېنځئ.

 	 خامه غوښه او ماهي، له پخلې وړاندې، له نورو خوړو څخه لرې وساتئ چې د مکروبونو له خپرېدو مخنيوی ويش.

 	 غوښه، ماهي او هګۍ ښې پخې کړئ.

 	 له پخيل وروسته سمدالسه خواړه وخورئ.

 	 خپل ماشوم ته چې خواړه ورکوئ، السونه پاک کړئ، د هغه خپله پاکه کاسه، کاشوغه، پاک لوښي او پاکې پيالې وکاروئ.

 	 تيار شوي خواړه باید ماشوم ته له پخيل وروسته د ۲ ساعتونو دننه ورکړل يش. پاخه شوي خواړه ښه ګرم کړئ. 



بشپړوونکې او خوندي  تغذيې تررسه کول

 له ۶ تر ۹
 مياشتو

پورې

 له ۹ تر ۱۲
مياشتو پورې

 له ۱۲ تر ۲۴
مياشتو پورې



بشپړوونکې او خوندي  تغذيې تررسه کول
 	 که تاسې او يا نور ستاسې په کورنۍ کې له کووید۱۹- څخه جوړیږي، دا ډېره اړينه ده چې خوندي بشپړوونکې تغذيه تررسه کړئ، له ۶ مياشتو میاشتنۍ څخه پیل کیږي او 

بيا تر 	۲ میاشتو دوام مومي.

 	 خپل ځان او نور  اړ کړه چې السونه، د خوړو له تيارولو او ستاسې ماشوم ته له تغذيې وړاندې، په صابون او پاکو روانو اوبو د ۲۰ ثانيو لپاره ووېنځي. 

 	 د خوړو د تیارولو ځايونه، لکه مېز او او د سبزي پریکولو تخته ، په صابون او پاکو اوبو ووېنځئ. 

 	 که تاسې یا نور کووید۱۹- ناروغی لرئ، ماشوم ته د خوړو ورکولو پر مهال طبي ماسک، که موجود و، يا کوم د ټوټې مخ-پټونی واغوندئ.

 	 که تاسې يا نور ټوخی کوي يا پرينجی کوئ، خپله خوله او پوزه په څنګل پټه کړئ يا يو کاغذي دستامل وکاروئ تر څو د څاڅکو له خپریدو مخنيوی ويش. کارول شوی 
دستامل په خوندي ډول لرې وغورځوئ او وروسته خپل السونه په صابون او پاکو روانو اوبو ووېنځئ. 

 	 خپل ماشوم د هغه په خپلې پاکې کاشوغې او کاسې تغذيه کړئ. 

 	 د ټولو توصيه-شويو بشپړوونکو خوړو د تغذيه په خپل نارمل حالت دوام ورکول کیږي، بشپړوو نکې  تغذیه د دفعاتو ، مقدار، غلظت، تنوع، تعاميل تغذيې، او حفظ 
الصحې په اړه ميل سپارښتنې تعقيب کړئ.

 	 خپل ماشوم په ډېرې پاملرنې تغذيه کړئ. زغم ولرئ او په فعاالنه ډول خپل ماشوم وهڅوئ چې خواړه وخوري. خپل ماشوم مجبوروئ مه چې خواړه وخوري. 

 	 که امکان ولري، خپل ماشوم ته متنوع خواړه ورکړئ، لکه میوه، ترکاري، حبوبات او حيواين خوراکي توکي لکه هګۍ، غوښه، د چرګ غوښه، ماهي او لبنيات. 

 	 هغه خواړه مه ورکوئ چې قند)خواږه( ، مالګه او شحميات يې ډېر وي لکه بريان شوي خواړه، خواږه، جوس او مالګني خوراکي شیان. دا خواړه ستا د ماشوم لپاره صحي 
نه دي. 

 	 خپل ماشوم ته له وړاندې ژوول شوي خواړه مه ورکوئ.

 	 که ستاسې ماشوم ناروغ يش، د ژر رغېدو لپاره زیاتو مايعاتو او خوړو ته اړتيا لري. د ناروغۍ پر مهال خپل ماشوم ته وار په وار تی ورکړئ او ويې هڅوئ چې نرم او اشتها 
راوړونکي خواړه وخوري. 

 	 له ناروغۍ وروسته خپل ماشوم د دوو اونيو لپاره له معموله ډېر او وار په وار تغذيه کړئ، تر څو خپل قوت بیرته راخپل کړي.



تنفسي انتانات

د خوړو نه خوړل

کانګې کول

نس ناستی اختالجات تبه

خوارځواکي

څه وخت باید له روغتيايي مرکزه د مشورې په لټه کې شئ

واکسين



څه وخت باید له روغتيايي مرکزه د مشورې په لټه کې شئ

 	 دا اړينه ده چې خپل ماشوم په خپل وخت د معافيت ورکونې د مهالوېش په اساس کلینیک ته یوسئ او ، دوره يي ورکړل يش د ځایی سپارښتنو رسه سم تعقیبي خدماتو رسه  
دوام ورکړئ. د کتنې دفعات او موقعيتونه ممکن بدلون ومومي. 

 	 که تاسې ښه نه ياست، د کورنۍ له يوه غړي څخه، چې ښه دی، وغواړئ چې ستاسې ماشوم  واکسین  تعقیبي خدمتونو ته يويس او ستاسې د ماشوم د رشد، روغتيا او تغذيې 
په باب پوښتنې وکړي.

 	 خپل ماشوم سمدالسه کوم روزل-شوي روغتيايي کارکوونکي يا کلينيک ته يوسئ که له الندې عالميو څخه يوه يې هم درلوده: 

 	 د کووید۱۹- عاليم، لکه تبه، وچ ټوخی، او په ساه اخيستلو کې ستونزې

 	 د خوړو نه خوړل او د ماشوم وجود کم رنګه کیدل او ضعيف کیدل 

 	 کانګې کول ) د خواړو بیرته ګرځول له معدې څخه(

 	 نس ناسته )د دوو ورځو لپاره د ورځې له درې ځله ډېر نري غايطه مواد او/يا په غايطه موادو کې وينه، لویدلې  سرتګې(

 	 اختالجات)د بدن ناڅاپي او مکرر انقباضات، لړزه(

 	 کله چې ماشوم ساه اخيل، د سينې الندينۍ برخه داخل ته ننوځي، داسې ښکاري لکه د ماشوم  ګیډه چې پاس او ښکته درومي )تنفيس انتانات(

 	 تبه

 	 خوارځواکي )ښکاره ډنګرېدا يا د بدن پړسوب( 



په الس د يت شيدې  څرنګه وایستل يش او ماشوم څنګه د پیالې پواسطه تغذيه يش



د کوېد۱۹- له ناروغۍ څخه تر رغېدو پورې که چېرې  ماشوم ته پوډري شیدې ورکوئ

د ماشوم فورموله شیدې په خوندي ډول مخلوط اوماشوم تغذيه کړئ:
 	 ماشوم ته د پوډري شیدو ورکول ممکن وروستۍ توصیه وي چې ماشوم ته ورکول کیږي چې کله يې مور له کووید۱۹- څخه رغیږي او تر هغې چې د يت ورکول پیلیږي يا له رسه نيول کیږي.
 	 که تاسې له ويروس څخه د رغیدو پر مهال ماشوم ته پوډري شیدې ورکوئ، دا ډېره مهمه ده چې په خوندي ډول يې مخلوط او ماشوم ته تغذيه کړئ.

پوډري شیدې د الندې پړاونو له الرې مخلوط کړئ:
 	 کله چې ماشوم ته پوډري شیدې تیاروئ، له طبي ماسک څخه استفاده وکړئ، که چیرې ماسک موجود نه وي، له ټوکر څخه جوړ شوی بل مخ-پټونی واغوندئ.
 	 د ماشوم ته د پوډري شیدو له تیارولو وړاندې  خپل السونه په صابون او پاکو روانو اوبو د ۲۰ ثانيو لپاره ومینځئ.
 	 ټولې سطحې پاکې کړئ او وسايل د ضد عفوين کېدو لپاره واېشوئ.
 	 په قوطي باندې ليکل شوې الرښوونې په دقت ولولئ او تعقيب يې کړئ. که پرې پوه نه شوئ، د ډېرې توضیح غوښتنه وکړئ.
 	 يوازې هامغومره تيار کړئ چې ماشوم ته په يو ساعت کې په کارېږي.
 	 د پاکو اېشېدلو اوبو يا تصفیه شويو اوبو مقدار، چې د ماشوم له وچو شیدو رسه مخلوط کېږي، په دقت اندازه کړئ 
 	 د ماشوم د وچو پوډري شیدو د اړتيا وړ مقدار په دقت اندازه کړئ.
 	 د ماشوم وچو پوډري شیدواو اوبه ښه مخلوط کړئ تر هغې چې پوډر په بشپړ ډول منحل يش. 

د ماشوم فورموله څنګه خپل ماشوم ته تغذيه کړئ:
 	 د ماشوم د پوډري شیدو  له تغذیې وړاندې طبي ماسک، که موجود و، يا د ټوټې مخ-پټونی واغوندئ
 	 د ماشوم د پوډري شیدو د تغذيې تر پيلولو وړاندې السونه په صابون او پاکو روانو اوبو د ۲۰ ثانيو لپاره ووېنځئ  
 	 ماشوم ته د ماشوم پوډري شیدو د يوې پيالې له الرې، چې له وړاندې پاکه شوې او په اوبو کې اېشول شوې، ورکړئ.
 	 پياله د ماشوم الندینۍ شونډې ته يوسئ او ماشوم پرېږدئ چې د شيدو يو لږ مقدار وخوري، په خپله ژبه شيدې وڅټي. شيدي د ماشوم په خوله کې مه تويوئ. 
 	 د شیدو بوتلونه خطرناک دي ځکه چې په ګرانه وينځل کیږي او امکان لري ماشوم ته مکروبونه  ولیږدوي.

يادښت:  له ۶ مياشتو کم-عمره ماشوم ته نور مايعات، لکه دڅارویوشيدې يا اوبه، د هغه د ناروغ کیدو چانسونه ډېروي. 



د کوېد۱۹- له ناروغۍ څخه تر رغېدو پورې که چېرې  ماشوم ته پوډري شیدې ورکوئ
د ماشوم فورموله شیدې په خوندي ډول مخلوط اوماشوم تغذيه کړئ



په الس د يت شيدې  څرنګه وایستل يش او ماشوم څنګه د پیالې پواسطه تغذيه يش

ولې د يت شيدې راووېستل يش؟

 	 يوه مور خپلې د يت شيدې ایستلی يش ځکه چې:

 	 تر څو د شيدو توليد پيل کړي، يا يې دوامداره وسايت، او یا  کله چی  روغتیايي کارکوونکي مور له خپل ماشوم څخه تر هغې چې رغیږي، د بیلیدو سپارښتنه کړې وي.

 	 چې غواړي، له ماشوم څخه تر بیلیدو وروسته، د خپلو شيدو توليد بيا له رسه پيل کړئ

 	 کله چې پوهیږئ نور له خپل ماشوملرې کیږي او باید چې ماشوم یې تغذیه ) د مور شیدې( له السه ورنکړي.

د يت د شيدو د نښتېځلو)ویستلو( پړاوونه:

 	 کله چې د يت  شيدې تياروئ او وباسئ، طبي ماسک، که موجود و، يا د ټوټې مخ-پټونی واغوندئ.

 	 السونه په صابون او پاکو روانو اوبو د ۲۰ ثانيو لپاره ووېنځئ.   .

 	 هغه پياله يا قوطی چې د يت شيدې په کېنښتیږی)ویستل کیږي(، ښايي پاک وي. 

 	 راحته واوسئ. 

 	 په خپلو تيونو کله ناکله الس وهل او ماساج ورکول د تودې ټوټې پواسطه ښه وي. يو توده ټوټه ممکن د شيدو جريان تحريک کړي. 

 	 خپل شصت د يت څوکې )آریوال ( له شاخوا تور ځای څخه پاس کیږدئ او نور ګوتې د يت  په الندې برخه، د آریوال  شا ته( کېږدئ. 

 	 خپله غټه ګوته )شصت( او دوې لومړۍ ګوتې د سينې د دېوال په لور لږې کېباسئ او بيا يې د تور ځي )آریوال( په لور فشار ورکړئ. 

 	 شيدې ممکن د څاڅکو په ډول راووځي، يا کله ښه داره وکړي. شيدې په يوه پاک قوطي کې ټولې کړئ. 

 	 د پوستکي له موښلو څخه، چې د شنه  کېدو المل کیږي، يا د يت د څوکې له نښتېځلو څخه، چې د شيدو جريان بندولی يش، ډډه وکړئ. 

 	 د شصت او د ګوتې ځايونه په يو بل بدل کړئ او د ايروال شاوخوا ټوله ساحه کېباسئ اوونښتیځي.

 	 يو تی له 	 تر 	 دقيقو تر هغې فشار ورکړئ چې نوره د شيدو بهیدا ورو يش، بيا بل تی هغې فشار ورکړئ ، او بيا له رسه دواړه اړخونه تکرار کړئ )ټول ۲۰ تر ۰	 دقيقې 
تیونه باید ولویشل يش( 



څنګه د يت راوېستل شوې شيدې وساتل يش او ماشوم ته ورکړل يش:

د پيالې يا قوطي دباندی برخه، له ساتلو مخکې، په صابون او اوبو پاکه کړئ.	 

د يت شيدې په يو پاک او رس-پټي قوطي کې وساتئ.	 

د يت شېدې د کوټې په هوا )سيوري کې( د 	 ساعتونو لپاره او په يخچال کې د 	۲ ساعتونو لپاره ساتل کیدای يش. 	 

که تاسې د کووید۱۹- عاليم لرئ، او يا له هغه چا رسه چې کووید۱۹- لري نږدې پاتې شوي یاست، خپل ماشوم ته د شيدو/خوړو له ورکولو وړاندې طبي ماسک، که موجود 	 
وی، يا د ټوټې مخ-پټونی واغوندئ.

له پاک او رس-پټي قوطي څخه د شيدو ورکولو په پياله کې د يت کايف شيدې واچوئ. له روغتيايي کارکوونکي څخه وغواړئ چې درته ويې ښيي.	 

ماشوم ته د يت راويستل شوې شيدې له پيالې ورکړئ. پياله د ماشوم د پاسنۍ شونډې په کونجونو پورې تکيه کړئ او پرېږدئ چې ماشوم د شيدو لږ مقدار وخوري، په ژبه 	 
شيدې وڅټي. شيدي د ماشوم په خوله کې مه تويوئ.

د شیدو بوتلونه خطرناک دي ځکه چې په ګرانه وينځل کیږي او امکان لري ماشوم ته مکروبونه ولیږدوي.	 

يادښت :  له ۶ مياشتو کم-عمره ماشوم ته نور مايعات، لکه د د څارویوشيدې يا اوبه، د هغه د ناروغه کېدو چانسونه ډېروي. 




