پر کرونا ویروس د معلولیت لرونکو وګړو د اخته کېدو ګواښ

معلولیت لرونکي وګړي پر کرونا ویروس د اخته کېدو د ګواښ له منځنۍ کچې سره مخامخ دي .
د جسمي ،ذهني او رواني کمزوریو لرونکي معلولین ښایي ځانګړی روغتیایي حالت ولري او په کوویډ  ۱۹ویروس د اخته کېدو لوړه څپه کې
په غفلت کې واقع شي او روغتیایي خدمتونو ته کم السرسی ولري .
د روغتیایي چارو کارپوهانو دې پوښتنې ته چې ایا معلولیت لرونکي وګړي په کرونا ویروس د اخته کېدو لوړ خطر لرونکي ګنل کېږي؟ داسې
ځواب ورکړ :معلولیت لرونکي وګړي په ذاتي ډول پر کرونا ویروس د ککړېدو او اخته کېدو ډېر ګواښ سره مخامخ نه دي .
شواهد ښیي ،چې لوړ عمره معلولیت لرونکي وګړي د هغو لوړه سنه کسانو په پرتله چې معلولیت نه لري درې برابره پر کرونا ویروس د اخته
کېدو ،زړه ناروغۍ ،مغزي ټکان ،شکرې ناروغۍ او سرطان له ګواښ سره مخامخ دي.
که معلولیت لرونکو وګړو کې له یادو ناروغیو یوه هم موجوده وي ،ښایي پر کرونا ویروس د اخته کېدو ګواښ کې واقع شي او باید د اخته کېدو
د ګواښ په اړه د ورغتیایي خدمتونو وړاندې کوونکو سره خبرې وکړي .د بېلګې په ډول هغه معلولین چې محدود خوځښت لري او په ناچاره
ډول خلکو په ځانګړې توګه د خپلې کورنۍ غړو سره په اړیکه کې دی ،هغه معلول ،چې د معلوماتو د درک او د مخنیوي د اقداماتو لکه الس
مینځلو او فزیکي فاصلې مراعتولو ترسره کولو کې ستونزه لري او همدارنګه هغه کسان چې ونه شي کړای د ناروغۍ نښې نښانې وپېژنی ،په
کرونا د اخته کېدو د لوړ ګواښ په کرښه کې والړ دي .
په ټولیز ډول معلولیت لرونکي وګړي ،چې په عصبي ،حرکتي او مغزي فلج اخته دي ،پر کرونا ناروغۍ د اخته ګواښ سره مخ او د بسترېدو
له اړخه هم اسیب پذیر دي .

هغه کسان چې د معلولیت لرونکو وګړو ساتنه کوي او دوی ته خدمتونه وړاندې کوي باید الندې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي .
.1

د معلول شخص کور ته د تللو او بېرته راوتلو پر مهال باید د هغه له بدن سره له تماس مخکې او وروسته السونه پر صابون ومنیځل
شي.

.2

معلول شخص سره د مرستې پر مهال باید فزیکي فاصله مراعت کړي ،تر څو دواړه له زیانه خوندي وي.

.3

ماسک او دستکې باید هېرې نه کړي.

.4

دغه روغتیا پاالن باید ټول هغه شیان او وسایل چې په مکرر ډول یې استعمالوي په میکروب ضد موادو پاک کړي .

که روغتیا پال پر کرونا ویروس اخته معلول سره په اړیکه کې وي باید د خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال معلول شخص ته د ماسک
.5
او دستکشو د استعمال وړاندیز وکړي .
.6

د اوسېدو ځای باید هر وخت د میکروب ضد موادو باندې پریمنځل شي.

.7

معلولیت لرونکي وګړي باید خپل ځان ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو په ویروس اخته نه شي

.8

هر چا سره له تماس ډډه وکړي.

