
  يې خونديتوبپر بنسټ نړيوال بشري قانون  دونه او مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –د کووٻډ 

   ، د آسيا او اروپا سيمې د حقوقی چارو او پاليس� د �ان�ې مسؤول)Ximena Galvezخمٻنا �الوٻز (

 

ء له دوه �ونو اغٻزو وبا ١٩ –د وسلوال جن( يا تاوتريخوالي او د کووٻډ په جن( )پلو هٻوادونو کې روغتيايي سيستمونه اوسمهال 
ترسره  بريدونهسره سره، د روغتيايي پاملرنې پر مرکزونو ال هم  فعاليتونواړينو د دوی د . د دغه بحران پر مهال ديسره مخ 

له من)ه وړلو لپاره د دولت د مخنيوونکو اقداماتو سربٻره، د  ءوباکيږي. د روانې 
 د مخالفينو تر کنترول الندې او ليرې پرتو (ANSAs) ډلو ډٻرو نادولتي وسلوالو

. په )ان�ړي کړي دي اقدامات ترسرهيو شمٻر په تړاو  ١٩ –سيمو کې د کووٻډ 
د آزموينې او  ١٩ –په ليرې پرتو سيمو کې د کووٻډ ډلو ډول، نادولتي وسلوالو 

د قرنطين مرکزونه تاسيس کړي دي، چې ډٻری همدارن�ه ونه او مرکز تشخيص
د آزموينې  ١٩ –د روغتيايي پاملرنې يا کووٻډ کې وي او  واک مهال د هغوي په 

  لري. نرسمي اسانتياوې  او تشخيص

د  ١٩ –کې د کووٻډ  او فلٻپين برماکولمبيا، غږ په نٻوا پدې وروستيو کې ج
 چی دا ډول بريدونوونو تازه بريدونه ثبت کړي دي؛ مرکزپر  آزموينې او تشخيص

په عمومی تو�ه غ� پر ختمولو او د روغتيايي پاملرنې پر خونديتوب، د دغې نارو
رن�ه دا ډول همدااغٻزمنوي. ډول منفي  وړاندی اقدامات په دغه بحران پرد 

 د آزموينې او تشخيص ١٩ –يا د کووٻډ آچې  ډيرې پوLتنې راپورته کړي حمالتو
ی شي چې د نړيوال ونه د داسې طبي واحدونو په تو%ه %$ل کٻدالمرکز جوړ شوي

2خه برخمن له 0ان/ړي خونديتوب  ر مهالوسلوال جن, پبشري قانون مطابق د 
 هغې کچې يیتر ې مقالې موخه دا ده چې دغه پوLتنه )واب کړي او . د ددي

د آزموينې له لورې د وسلوالې ج/ړې د خواوو چې پورې تر کوم تحليل کړي 
د روغتيا او/ يا د ساتنې پخاطر شتون، که هغه  د دغو مرکزونو او تشخيص

ونه ور2خه مرکز آزموينې او تشخيصد  ١٩ –هغه 0ان/ړی خونديتوب اغٻزمنوي چې د کووٻډ په تړاو وی، چارو  واړوند یپو0
کول  وړاندېمعلومات د  د کړنو په اړهد دغې مقالې عمومي موخه د وسلوالو جن/ي ډلو . پر بنسټ برخمن دينړيوال بشري د 

 باوري کول دي.  اقداماتواغٻزمنو په تړاو د  ١٩ –کووٻډ د او 

)که چې په اصطالح کارول شوې ده  ‘وطبي واحدون’د  پر )ای ‘وروغتيايي پاملرنې مرکزون’د د دغې مقالې د موخو لپاره، 

  . بيان شوی دی)ان�ړي خونديتوب پکې د دوی او  اصطالح تعريف شوی ‘طبي واحدونو’ نړيوال بشري قانون کې د

 

 ونهمرکزجوړ شوی  آزموينې او تشخيص د ١٩ –د کووٻډ ډلو لخوا د نادولتي وسلوالو 

موقت د قرنطين د خپراوي د کنترول لپاره ترسره کړي دي،  ١٩ –د کووٻډ  ډلوچې نادولتي وسلوالو  جملېله هغو جدي اقداماتو  د
له لورې جوړ شوي  ډلوتاسيسول دي. د نادولتي وسلوالو  ونهمرکزد  آزموينې او تشخيص د ١٩ –د کووٻډ او  پناه )ايونو جوړول

 )KNU(کارٻن نيوز  – برما، ايالتمرکز، کارٻن  د آزموينې او تشخيص ١٩ –د کووٻډ 

 ونه:مرکز صيتشخ او ېنيآزمو د ١٩ –د کووٻډ 
د د خپرٻدو  ١٩ –دغه واحدونه د کووٻډ 

د تودوخې  ، چېمخنيوي لپاره جوړ شوي دي
نLې  ١٩ –د کووٻډ  درجه معاينه کوي،
د  طبي معاينې کوي، ١٩ –معلوموي، د کووٻډ 

 او ېنيآزمو دشخصي خونديتوب وسايل وٻشي، 
هؤيت د ريکارډ ساتلو په موخه  صيتشخ

شوو افرادو (منفي يا مثبت) او  کتلد  معلوموي،
په صورت کې د هغو خلکو چې  ې نتيجېد مثبت

سوابق  ورسره په اړيکه کې پاتې شوي وي
ناروغان د قرنطين مرکزونو ته راجع  ،ساتي

لپاره د  کارونوکوي يا يې د نور کلينيکي 
روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي خبروي، له 

مخنيوي خبرتياوې، لکه د  ناروغ� وروسته د
واحد په دروازو او د واحد شاوخوا ستراتيژيکو 

داسې د روغتيا اړوند موقعيتونو کې نLې او 
  . پر مخ بيايی دندې نورې



د  ونه د افرادو د تودوخې درجه معاينه کوي، د شخصي خونديتوب وسايل وٻشي،مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –د کووٻډ 
نومونه ر يا د هٻواد له نورو برخو �خه د راغلو خلکو موخه هؤيت معلوموي، له هٻواده به د ريکارډ ساتلو په آزموينې او تشخيص

ونه د مرکز)ينې  د آزموينې او تشخيص ه،دې سربٻر کوي. پرمقرراتو په اړه الرLوونې وروي او د قرنطين د تاو موقعيتونه ثب
د آزموينې او  ١٩ –روغتونونو ته راجع کوي. د کووٻډ  ډلود نLو درلودونکي خلک، دولتي يا د نادولتي وسلوالو  ١٩ –کووٻډ 

د غړو  ډلوونه د روغتيايي پاملرنې کارکوونکي لري چې د دولتي امنيتي )واکونو يا د نادولتي وسلوالو مرکزډٻری دغه  تشخيص
شوی دی  زياتکيږي. له بده مرغه، په جن( )پلو هٻوادونو کې د روغتيايي پاملرنې پر وړاندې تاوتريخوالی  ساتنهله لورې يې 

  دي. کړي ونه اغٻزمن مرکز شخيصد آزموينې او ت ١٩ –د کووٻډ  يی او په )ينو پٻLو کې

  

 حقوقي بنسټپر اساس د خونديتوب قانون پالنې د بشر ېنړيوالد 

 د طبي واحدونو تعريفول

 ١٩٧٧د  کال په ضميمه او ١٩٨٧او د دغه کنوانسيون د  کال د جنيوا د کنوانسيون ١٩۴٩د طبي واحدونو د اصطالح تعريف د 
کال په دويم اضافي  ١٩٧٧. د نړيوالو وسلوالو جن�ونو تمرکز لریکې موجود دی، چې پر اضافي پروتوکول لومړي کال په 

دوديز ، د لریتمرکز  )NIACs(شتون کې، چې پر غير نړيوالو وسلوالو جن�ونو د يوه تعريف په ن پروتوکول کې د طبي واحدونو

مطابق، په لومړي اضافي پروتوکول کې موجود تعريف پر غير نړيوالو وسلوالو جن�ونو په مساوي ډول د  قانون پالنېنړيوال بشر
 تطبيق وړ دی. 

وي، لکه روغتونونه، د  دايمي يا مؤقتواحدونه دي چې  اضافید نړيوال بشري قانون له مخې، طبي واحدونه هغه تاسيسات يا 
لکه د ناروغانو يا  طبي موخود په بشپړ ډول ، او پلورن)ياو طبي او د درملو  ېذخيرمرکزونه، طبي ورکړې او انتقال وينې د 

په اړونده وخت کې د طبي  Zپيانو د لومړۍ مرستې په �ډون د راZولولو، ترانسپورت، تشخيص او درملنې لپاره )ان�ړي شوي وي.
او دا بايد هغو الملونو ته له ليدلو پرته وي و�[ل شی طبي واحد په تو�ه  �ر�ندوی چې آيا يو مرکز د يودا  فعاليت/واحد استعمال

کوي، تر هغه وړاندې ونه چې طبي درملنه نه مرکزچې دا ورته جوړ شوی دی. د بٻل�ې په تو�ه، د کورن� پالن جوړونې �ر)نډه 
ته چې ملکي، پو0ي له دې پري. همد راز، طبي واحدونه، خونديتوب الندې را)چې کړنې يې ال هم د روغتيا اړوند وي، تر دغې 

. په همدې ډول، دا په پام کې نيول را)یالندې تر پوLښ دغې اصطالح  د، له لورې تاسيس شوي وي ډلويا د نادولتي وسلوالو 
د ناروغيو د پاملرنه نه چمتو کوي، خو طبی ناروغانو او Zپيانو لپاره مستقيمه ته، لکه اړين دي چې هغه تاسيسات چې قربانيانو 

قانون الندې، د کووٻډ  ې بشرپالنې ترنړيوالد ، هم طبي واحدونه �[ل کيږي. له د قربانيانو د شمٻر کمولو ه2ه کويمخنيوي پوسي
ي 0که چې د هغوي کړنې په بشپړ ډول طبي ت لرمطابقونه د طبي واحدونو له تعريف سره مرکز آزموينې او تشخيص د ١٩ –

 دی. تنظيم شوی خونديتوب پدې تو%ه يی دي او 

  

 مکلفيتد طبي واحدونو د درناوي او خونديتوب 

طبي موخو لپاره د )ان�ړو شوو طبي واحدونو درناوی او خونديتوب بايد  انون مطابق، په هر ډول شرايطو کې دد نړيوال بشري ق
رسره نه شي چې پر طبي واحدونو بايد بريد تدی  معنی مکلفيت پدېد درناوي شي. تضمين شی او هٻ�کله ورباندې بريد ترسره ن

نه شي، د بٻل�ې په ډول، د روغتيايي پاملرنې يا د غوي په کارونو کې بايد السوهنه وشي. همدا راز د هاو هٻ_ ډول زيانمن ن
 مکلفيتد خونديتوب شي. او محدوديت رامن)ته ن محروميتډ، خنپر وړاندې د السرسي ناروغيو مخنيوونکو وسايلو او خدماتو ته 

ينو )ايونو کې د طبي واحدونو د کار د تسهيل لپاره بايد �امونه پورته شي او د اړتيا پر مهال ورسره چې په اړمعنی دی  پدې
مرسته وشي، لکه د ناروغ� د مخنيوي د وسايلو د انتقال په الره کې اسانتيا چمتو شي. طبي واحدونه بايد له بريدونو �خه د 

�خه په کافي واZن کې موقعيت ولري، چې د قانون اهدافو له هغو پو)ي  شي اود پو)ي موخو په تو�ه استعمال ن خونديتوب لپاره
کړي چې د نورو له لورې  اطمينان ترالسهی شي. دا همدا راز له وسلوالو جن�ي ډلو �خه غواړي �و له مخې ورباندې بريد کٻدال

 پاره يې ممکن اقدامات ترسره شي. د ناسم چلند يا په خطر کې اچولو �خه د مخنيوي لبايد درناوی کيږي او د دغو واحدونو 

   شتون (عملې) په طبي واحدونو کې د وسلوال پرسونل

دفاع يا د هغو  )انید ، په طبي واحدونو کې کارکوونکې عمله Lايي پر بنسټد نړيوال بشري قانون دې حقيقت منل مهم دی چې  د
لپاره، د هغوي  طبي موخو، لکه طبي آزموينې او تشخيص، چې د Zپيانو، ناروغانو او ملکي و�ړو د دفاع لپاره سپکې وسلې ولري

لورې انتقاليږي او کيږي چې په عمومي ډول د يوه فرد له ويل هغو وسلو ته  ي وسلېدافران سپکېد مسؤوليت په ساحه کې وي. 
سان� فرد يې په آدرنې وسلې، چې يو ، ماشين�نې او نورې ليکن. يوا)ې په دې پورې محدودې نديکارول کيږي، لکه تمانچې، خو 

انتقالولی او د �و کسانو له لورې بايد استعمال شي، منع دي. په دې ډول، د Zپيانو، ناروغانو او ملکيانو د دفاع لپاره په طبي نشی 
پام په دې Zکي د . �ر)ینه سبب له من)ه تللو  دد خونديتوب واحدونو کې په سپکو وسلو د سنبالې عملې شتون، د دغو واحدونو 

کس وسلوال ډول ، په طبي واحدونو کې د هر ولو پرته چی آيا کارکوونکی د سپکو انفرادی وسلو د �ر)ولو اجازه لری يا نهکې ني
تر بريدونو الندې راشي او په طبي واحدونو او شاوخوا سيمو کې د ملکي و�ړو ژوند، دوی ممکن شتون د دې خطر زياتوي چې 

 . سره مخامخ کړیخطر  ددرناوی او امنيت 



  شوو جن/ياليو شتون %ومارلپه طبي واحدونو کې د مؤقتي يا دايمي طبي عملې په تو%ه د 

د دايمي طبي �و د لنډې مودې لپاره يا تروي  شوي�ومارل په مؤقت ډول په طبي واحدونو کې عمله Lايي هغه جن�يالي وي چې 
محافظت شوي او هغوي بايد برخمن دي کړي. Zوله طبي عمله له خونديتوب �خه ترسره په تو�ه په بشپړ ډول طبي دندې  عملې
کرٻسZال) وLيي. سره له دې، سور يا  همياشتسره (لکه سور صلٻب، نLې 

طبي عمله/ ده چې معنی نکه چٻرې نLان پر کاليو نصب نه وي، دا په دې 
سانه آ لې د هغوي پٻژندکارکوونکي خونديتوب نلري )که چې نLه يوا)

د . د پو)ي موخو لپاره نلری الزامی ب[هکوي خو د خونديتوب لپاره کوم 
ونکې عمله رسو. مرسته دیمنع  �خه ناوړه �Zه اخيستل محافظت شوی نLې

خونديتوب له السه خپل هغه مهال کسان کوونکي  کې کارطبي واحدونو  پهيا 
دLمن ته زيان رسوونکې هاخوا ې هغوي له خپلو بشري چارو له چکورکوي 

خوا د دLمن د جن�ياليو ره کړي، لکه له )ان �خه له دفاع هاکړنې ترس
�ړو کې �ډون وکړي. له دې )واکونو پر خالف د زور په کارولو سره په ج

امله هغوي Lايي تر بريدونو الندې راشي. دغه چاره Lايي په نږدې سيمو 
کې طبي واحدونه هم په خطر کې واچوي. دا همدا راز د روغتيايي پاملرنې 

دا به منفي اغٻزه لري )که چې باندې کولو او ورته السرسي  وړاندېپر 
اغٻزمنه کړي او د ويروس د  طبي واحدونو ته د خلکو د ورت( لٻوالتيا

 اغٻزمنتوب له السه ورکړي. خپل شوي اقدامات به ترسرهخپرٻدلو د مخنيوي لپاره 

 السه ورکول احتمالیله بريد 2خه د خونديتوب 

دLمن ته د زيان ه چې له بشري چارو �خه پرته لک خپل خونديتوب له السه ورکويطبي واحدونه په استثنايي ډول هغه مهال 
ي غو جن�ياليو ته پناه ورکول هم را)ې په جن�ي فعاليتونو کې �ډون نه، بلکې هلپاره وکارول شي. په دې کې يوا) کړنو رسوونکو

ړنو که چٻرې طبي واحدونه له بشري چارو پرته، دLمن ته د زيان رسوونکو کچې مؤقتي يا دايمي طبي چارې نه ترسره کوي. 
چې د )ای د تخليه کولو لپاره پدې شرط شي �خه وروسته ختم  )ل خبردارۍ له يوې يوا)يی لپاره وکارول شي، Lايي خونديتوب 

خونديتوب له يوا)ې هغه مهال . په دغو حالتونو کې، طبي واحدونه له پامه وغور)ول شياو هغه وی ی وشل وخت ورکړکافي 
ه امله نه، بلکې د هغوي د کار لله ي. طبي واحدونه د هغوي د حيثيت )رهدف و�لپاره پو)ي  د يوې مودې له چېالسه ورکوي ک

. د بٻل�ې برخمن شید خونديتوب �خه تر�و کړي وړاندې  خدماتروغتيايي هرومرو دي چې امله خونديتوب لري او هغوي اړ ن
يوه پو)ي چو[� په طبی وسايلو  رېچٻخو که دی، تو�ه استعماليږي، يو طبي واحد نپه ډول، يو روغتون چې د پو)ي چو[� په 

. برخمن کيږی)ان�ړي خونديتوب �خه تو�ه کار واخيستل شی نو پدې صورت کې د روغتون په سمبال شی او ور�خه د موقت 
ې د طبي موخو لپاره کارول کيږي، لکه طبي تر هغه مهاله چې په بشپړ ډول يوا)ونه، مرکز آزموينې او تشخيص د ١٩ –د کووٻډ 

  تودوخې د درجې معلومول، له خونديتوب �خه برخمن دي. معاينې او د 

اډی �، د بٻل�ې په ډول، کله چې يو طبي Lکاریکړنه کې Lکٻل شي چې دLمن ته زيان رسوونکې  داسېطبي واحدونه Lايي په 
. په دغه ډول قضيو کې، تر هغه وخته چې طبي واحدونه خپل بشري ماموريت ترسره ډب کړیاو د پو)ي عملياتو مخه خراب شی 

تعبير شي. په په محدوده ب[ه لري. د طبي واحدونو د بشري موخې په ر[ا کې، د خونديتوب له السه ورکول بايد خونديتوب کوي، 
تر�و چې ثابته  نه �[ل شيLمن ته زيان رسوونکې وبايد د تر هغوشک موجود وي، ه اړه د يوې کړنې پ، که چٻرې تو�هورته 
ونه Lايي هؤيتونه معلوم مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –. د کووٻډ نشی

خو  او ثبت کړي، چې دغه کړنه Lايي دLمن ته زيان رسوونکې و�[ل شي،
ږي، دLمن کيې د طبي موخو لپاره ترسره تر هغه وخته چې دغه چاره يوا)

نه �[ل شي. دا بايد په پام کې ونيول شي، چې په يوه ته زيان رسوونکې بايد و
طبي واحد کې د سپکو وسلو شتون، چې له Zپيانو او ناروغانو �خه اخيستل 

د شوي وي او مسؤولينو ته ال سپارل شوي نه وي، د دغه واحد د خونديتوب 
ونديتوب هغه مهال هم له . په همدې ډول، خ�ر)ینه سبب له السه ورکولو 

ه چې د جن�ي ډلو غړي په طبي واحد کې د طبي لالسه نه ورکول کيږي ک
 موخو لپاره موجود وي. 

کله چې  هغه مهال رامن)ته کيږیونو له خونديتوب سره يوه بله پٻچلتيا مرکز د آزموينې او تشخيص د ١٩ –د کووٻډ 
آزموينې  د ١٩ –په تو�ه کار کوي. دا د کووٻډ  نظامی پوستېد تو�ه هم مهاله سره سره په ناروغيو د مخنيوی هغوي د 

ونو د چارو په توپير کې نن�ونې رامن)ته کوي )که چې Lايي د چٻک پواينZونو په �ٻر Lکاره شي مرکز او تشخيص
هدف و)ي پد کوي او هم  وړاندې خدماتروغتيايي هم يا Lايي د دوه �وني �Zه اخيستنې وسيلې په تو�ه �ر�ند شي چې 

چې د ملکي او پو)ي دواړو موخو لپاره  –د دوه �وني �Zه اخيستنې وسيلې ويجاړول . په دې تو�ه، لپار کارول کيږی
که هغه ولو . ب[ه غوره کړی پو)ي موخېوخت کې د يوې  معين Lايي هغه مهال قانوني وي چې په يو –استعماليږي 

دې يې هر ډول پر وړان ممکنونه د پو0ي موخو لپاره کارول کيږي، مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –د کووٻډ مهال 

له بشري چارو  دKمن ته زيان رسوونکی عمل:
د طبي واحدونو کارول �و د دLمن له پو)ي هاخوا 

عملياتو سره په مستقيم يا نامستقيم ډول مداخله وکړي، 
لکه د پو)ي موخو لپاره د طبي واحدونو هر ډول 

 کارول.
د آزموينې او تشخيص  ١٩ –: د کووٻډ 0ان/ړيتوب

د روغتيايي موخو لپاره  په نظری تو�هونه بايد مرکز
)ان�ړي شوي وي او په عمل کې د هرې هغې کړنې 

 �خه ډډه وکړي چې د روغتيا اړوند نه وي. 

هغه �Zه چې يو جن�ي لوری يې تمه  پو0ي %Lه:
او بايد  په نتيجه کې ترالسه کړیيوه بريد د کوي، 
 ولري.  ماهيتپو)ي 

قانون د د پوځ يا : (پوستې) پو0ي چٻک پواينLونه
له لورې اداره کٻدونکي د )واکونو  پلی کوونکو

مخه بې اجازې حرکت  وسايطو، چې د موانعسړک 
�ارنه  حرکت. د دې موخه د خلکو او موادو د نيسی

او کنترول دی �و د تاوتريخوالي او بريد مخه ونيسي 
 او يا �ٻړنه ترسره او مرتکبين وپٻژني. 

 



ونو د چارو په مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –لري. که چٻرې د کووٻډ بريد يا يې ويجاړول 2ر%نده پو0ي %Lه ون
 اهداف دي چې د خونديتوب 2خه برخمنال هم ملکي  جن/ي لوري بايد داسې و%$ي چې هغوی اړه شک موجود وي،

يږي، پر هغوي هر ډول بريد ول ک، که چٻرې د دوه �وني کارونې وسيلې د پو)ي موخو لپاره کارپر دې سربيره دي.
او دا چې  يزيان ډٻر ند جانبی�Zې په تناسب له بريد �خه د رامن)ته کٻدونکې مستقيمې پو)ي بايد تضمين کړي چې 

د آزموينې  ١٩ –د کووٻډ چيری که  پداسې حاالتو کې، پورته شي. احتياطي �امونهملکي و�ړو ته د زيان د کمولو لپاره 
ته د ملکي و�ړو د السرسي په چمتو کولو ، روغتيايي پاملرنې وکارول شید پو)ي موخې لپاره هم  مرکز او تشخيص
ل بريد په تو�ه د دوی ونډه او همدارن�ه د دغه ډومخنيوونکې وسيله  اوی دد خپر ي مهم رول او د ناروغيوکې د هغو

په پام کې ونيول شي. تر هر ډول بريد وړاندې، د تناسب ارزونې پر مهال بايد له بريد وړاندې لنډمهاله او اوږدمهاله پايلې 
ونه په حقيقت کې د پو)ي موخو لپاره مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –کړي چې د کووٻډ  تائيدجن�ي لوري بايد 

آزموينې  د ١٩ –او د خبرداريو په �ډون د زيان کمولو لپاره بايد Zول احتياطي تدابير ونيول شي. د کووٻډ  کارول کيږي
ورکړل لومړيتوب بايد ته ملکي حيثيت د هغې په اړه د شک په صورت کې،  فعاليتد )ان�ړي  مرکزد يوه  او تشخيص

ونه د طبي موخو مرکز آزموينې او تشخيص د ١٩ –شي چې د کووٻډ  ه. که چٻرې �ر�نداو په پام کې ونيول شی شي
 لپاره کارول کيږي، بريدونه بايد و)نډول شي. 

 سپارKتنې

د ملکي و�ړو پر وړاندې د هغوي له لورې ولو له الرې Lکٻلد  ډلو ونادولتي وسلوالد �و ترلري بٻساری ماموريت جنٻوا غږ يو 
د بشري نورمونو په اړه له نادولتي  ونکی (وقايوی) کارمخنيو سازمان خپل داو مخه ونيسي. ند ترسره کٻدونکو زيان رسوونکو کړ

کې د هغوي  ړه�ه جته بايد په وسلوالډلو Zولو اسې باور لري چې دپدې ترسره کوي او  له الرېخبرو اترو د سره  ډلووسلوالو 
پر طبي واحدونو د بريدونو کې د ملکي و�ړو د حالت او  ړو�غږ په Zوله نړۍ کې په وسلوالو ج نٻواپه ياد شي. جمسؤوليتونه ور 

پر مهال،  ءاوباوسن�  ١٩ –په اړه، په )ان�ړي ډول د کووٻډ  طريقو تازه د
 وړاندېونو پر مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –اندٻLنه لري. د کووٻډ 

پر ملکي و�ړو او ناروغانو منفي او زيان رسوونکې اغٻزه لري، بريدونه 
نٻوا غږ جپه اوږدو کې او ور�خه وروسته هم دوام وکړي.  ءوباچې Lايي د 

 د وسلوال جن( لوريو ته سپارLتنه کوي چې:

  ډول )ان�ړي ونه په مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –د کووٻډ
 د روغتيايي موخو لپاره او وکاروئ.

  ايي د هغوي مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –هر ډول بريد �خه مخکې د کووٻډ دL ونو )ان�ړې کړنې وارزوئ چې
  دوامداره کړنې اغٻزمنې کړي. 

  ونه د طبي موخو لپاره کارول کيږي، بريدونه مرکز د آزموينې او تشخيص ١٩ –که چٻرې �ر�نده شي چې د کووٻډ
 بند کړئ. 

  د آزموينې او تشخيص ١٩ –چٻرې چې د کووٻډ اړه فکر وکړي په د هوکړې  زونونو د خوندیپه هغو موقعيتونو کې 
 ، چٻرې چې پو)ي عملياتطرفه زونونهبٻيا  واقع دی چې له پو)ي عملياتو �خه ډٻر ليرېکوم ونه جوړ شوي وي، مرکز

 ترسره کيږي.نه 
  چېکوم کولو ه�ه وکړئ د عملی ونو کې د وسلې نه �ر)ولو پاليس� مرکزپه  د آزموينې او تشخيص ١٩ –د کووٻډ 

د روغتيايي يا او  او طبي درملنې غوLتونکی وی د آزموينې او تشخيصممکن د هغو کسانو خونديتوب زيات کړی چی 
 پر بنسټ د داسې �ه کولو مکلفيت شتون ونلری. قانون پالنې د بشر ېنړيوالد که په تو�ه کار کوی، ولو پاملرنې د عملې 

او دوی ه�وی  والی لریسره د کار او مالتړ لپاره چمتو ډلونٻوا غږ، د دغو سپارLتنو د عملي کولو لپاره له نادولتي وسلوالو ج
يو اړخيزې ي. د دغې معياري منو تړاو ژمنليکد روغتيايي پاملرنې د خونديتوب په  ر مهالپ ړې/ې جد وسلوالوا غږ تر�و د جٻن

بريد، السوهنې يا د روغتيايي مرکزونو پر د نورو مثبتو او منفي مسؤوليتونو تر �ن( ډلې  ېاعالميې له الرې، نادولتي وسلوال
�خه هر کلی يو اعالميو اړاخيزو کوي. مونږ د نورو هر ډول )ان�ړو بشري موافقو يا  د ډډه کولو په تړاو هوکړهويجاړولو �خه 

 . په بر کې نيسی په اړه ال ډٻر او جامع مسؤوليتونهموضوع  کوو کوم چې د دې

: دغه اصطالح پر ملکي جانبی تلفات يا زيانونه
و�ړو او ملکي زٻربنا د ناوړه اغٻزې د تعريف لپاره 

ه د بريد لباندې  هدفيو پو)ي  پرکارول کيږي، چې 
 امله رامن)ته کيږي. 


