کورونا وېروس (کووید)۱۹-
کوم کسان له ډیر خطر سره مخامخ دي او ولی؟
د کرونا په نوي ويروس باندي ټوله انسانان يو ډول اخته کيږي .که هغه ښځي دي ،که نارينه او که کوچنيان .خو
عواقب يې يو له بل سره توپير لري .په دې برخه کي ډېر عمر ،جنسيت او مخکينۍ ناروغي خپل نقش لري.
د برلين په شاريتې روغتون کي د ويروس پوه کريستيان دروستن په نظر ،د کرونا نوي ويروس به په راتلونکو اونيو
او مياشتو کي ال پسې پراخ سي او دوه پر دريمه برخه انسانان به ورباندي اخته سي .که هوا گرمه هم سي او د په
اصطالح ريزش او گريپ وختونه هم تير سي ،خو بيا به هم په دې برخه کي کوم بدلون رانه سي.
له بلي خوا به په ډيرو انسانانو کي دغه ناروغي سرسري تيره سي .خو د هغوی په بدن کي به ،په مني کي چي يووار
بيا د ريزش او ذوکام وخت وي ،د  SARS-CoV-2په وړاندي انتي باډيز جوړ سي.
ولي باید تر ټولو دمخه زاړه کسان ځانونه وساتي؟
تر ټولو دمخه د زيات عمر لرونکي کسان له خطر سره مخامخ دي ،دا ځکه چي له څه ناڅه  ۶۵کلنۍ وروسته د مړينې
کچه لوړه وي .د مثال په ډول په چين کي تر څلويښت کلنۍ پوري د اخته کسانو د مړيني کچه صفر اشاريه دوه ده ،د
 ۷۰کلنۍ او  ۷۹کلنۍ ترمنځ اته سلنه او پس له  ۸۰کلنۍ څخه يې کچه  ۱۴اشاريه اته سلنه ده.
له همدې کبله بايد په راتلونکو اونيو او مياشتو کي زاړه کسان ځانونه وساتي ،په تيره بيا هغه چي مخکنۍ ناروغۍ
ولري .دغه تر گواښ الندي ډله بايد په هيڅ صورت له گڼه گوڼي ډک ځايونو ،کنسرتونو او نورو پروگرامونو ته ورنه
سي.
انا گاني او نيکه گان بايد د لمسيانو پالنه ونه کړي ،هغوی بايد په قرانطينونو او يا دې ته ورته اضطراري ځايونو کي
ونه گومارل سي .د هغه پر ځای بايد د زړو کسانو اوالدونه د هغوی کورته سودا راوړي تر څو سوپر مارکيټونو ته يې
له تگ څخه مخنيوی وسي.
ولي مخیکنۍ ناروغۍ د کرونا خطر زیاتوي؟
تقريبا ټوله وژل سوي کسان چي د کرونا په ويروس اخته سوي ول ،مخکي يې هم کومه ناروغي درلوده .د روغتيا د
نړيوال سازمان د يوې ارزونې له مخي په چين کي زياتره هغه کسان د مړيني له گواښ سره مخامخ سوي دي چي
مخکي د زړه ،شکر ،د ويني د لوړ فشار ،تنفسي او يا هم سرطان په ناروغيو اخته سوي ول.
ولي د ښځو په پرتله نارینه له ډیر گواښ سره مخامخ دي؟
د روغتيا نړيوال سازمان په حواله نارينه په ښکاره ډول د ښځو په پرتله د  SARS-CoV-2ناروغۍ په نتيجه کي ژر
مري .په چين کي د فبرورۍ په نيمايي کي په کرونا اخته نارينه وو د مړيني کچه  ۲اشاريه  ۸او د ښځو هغه يو
اشاريه  ۷وه.
په  ۲۰۰۳م کال کي هم په هانگ کانک کي د سارس د ناروغي پر وخت وضعيت همدا ډول وو .حتي يو عادي گريپ
هم ،د ښځو په پرتله پر نارينه وو سخت تيريږي.

څنګه ځان خوندي ساتلی شو

روغتياپاالن او ډاکتران د کورونا ويروس د مخنيوي په موخه معلومات او مشورې ورکوي.

ځان څنګه خوندي کړو؟

نښې یې څه دي؟

که ناروغ شم څه بايد وکړم؟

کورونا ويروس له بدن سره څه کوي؟
د کورونا  -کوويد ۱۹-نوي ويروس پر وړاندې د ډاکټرانو مبارزه له نه پېژندونکو څيزونو سره وه .دا ويروس پر بدن
څنګه بريد کوي؟ الملونه يې څه دي؟ څومره کسان ښايي ترې شديد ناروغان شي او يا هم خپل ژوند وبايلي؟ درملنه يې
څه ده؟
ډاکټرانو د چين په وهان کې هغه څېړنې چې په لومړي سر کې يې کړي ،دې پوښتونو ته يې د ځواب موندلو هڅه
کړې.
ددې ناروغي نښې کمزوري دي
په چين کې د ناروغيو د څارنې او پاملرنې مرکز په دې ناروغۍ له  ۴۴زرو زيات اخته کسان څېړلي او پايلې يې په
راپور کې خپرې کړې دي.

د دې راپور پر بنسټ:
د دې ناروغۍ نښې  ۸۱سلنه تتې دي
 ۱۴سلنه يې د جدي نښو درلودونکي دي
 ۵سلنه نورو کې بيا د ناروغ حالت د اندېښنې وړ وي
د هغو لومړنيو راپورونو پرخالف چې ښودل يې :ډېری سړي په دې ناروغۍ اخته کېږي ،دا راپور وايي ،د ښځو او سړو ترمنځ
توپير نه ليدل کېږي.

تبه او پر سږو يې بريد
دا ويروس چې د (  )۲SARS-CoV-په نامه هم يادېږي ،د پزې له بندېدو پيلېږي او په سږو کې ستونزه د سا اخېستو مشکل
ډېروي.

تبه ،ستوماني او په پرله پسې وچ ټوخی د دې ناروغۍ نښې دي چې روغتون کې بستر شوي دي.
خو د وهان ژونګنان پوهنتون په روغتون او جينينتان روغتون کې مېشت د ډاکټرانو ډله وايي ،دا ډول نښې په ټولو
ناروغانو کې نه ليدل کېږي.

نورو نښو ته هم اشاره کولی شو:
▪

 ۳۱سلنه يې سالنډي درلوده

▪

۱۱سلنه يې ځان دردي درلوده

▪

 ۹سلنه يې ګنګس ول

▪

 ۸سلنه يې د ستوني په درد اخته وو

▪

 ۵سلنه يې د ستونې درد الره

دا ناروغي په سينه بغل -د سږو په ميکروبي کېدو بدلېدای شي او همدارنګه هوايي کڅوړې اوبه نيسي او
په پای کې د سږو د فلجېدو المل هم کېږي.
خو په دې راپور کې يوازې هغه څه شامل دي چې ناروغ يې له امله په روغتون کې بستر وي ،د دې ناروغۍ ډېرې تتې نښې ال
نه دي کشف شوي او ال پاتې.

لومړی مړينه يې
د هغې مقالې پر بنسټ چې د "النست" په روغتيايي مجله کې خپره شوې ،لومړني دوه ناروغان چې د جينينتان په روغتون کې
مړه شوي وو ،په ښکاره روغ وو ،دوی له کلونو راهيسې سګريټ څکول او همدا يې المل شو چې سږي يې کمزوري وو.
د چين د ناروغيو د څار او پاملرنې مرکز په وينا ،په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو له ډلې تر نيمايي لږ يې  ۵۰کلونه عمرونه
لرل.

لومړی ناروغ  ۶۱کلن سړی و ،دی روغتون ته په ننوتو په شديد سينه او بغل اخته و.
نوموړي شديده تنفسي ناروغي لرله ،يعنې سږو يې نشو کولی الزم اکسيجن چې بدن يې ورته اړتيا لرله ،راکاږي.
ب االخره مصنوعي تنفسي الې هم کار پرېښود او زړه يې د کمزورو سږو له امله کاره ولوېد .نوموړي  ۱۱ورځې په
بستر کې تېرې کړې او بيا ومړ.
دويم ناروغ چې  ۶۹کلن سړی و ،له تنفسي ناروغی کړېده .ډاکټرانو کوښښ کاوه چې نوموړي ته مصنوعي سږی
ولګوي خو دې هم بسنه ونه کړه او پای کې يې د وينې فشار ښکته او وروسته د سينه بغل له امله مړ شو .ښايي د ډېر
عمر لرونکو خلکو مړينه زياته وي.
د ډېر عمر لرونکو کسانو د مړينې احتمال ډېر دی
د دې ناروغۍ له کبله د مړينې شمېرې هره ورځ اعالنېږي.
خو وروسته ژر د مړينې کچه ډېره شوه:
▪

 ۱.۳سلنې يې پنځوس او يا لوړ عمرونه لرل

▪

 ۳.۶سلنې يې شپېته او يا لوړ عمرونه لرل

▪

 ۸سلنې يې اويا يا لوړ عمرونه لرل

▪

 ۱۵سلنې يې تر اتيا ډېر عمر درلود

په هغو ناروغانو کې يې مړينه يوازې صفر اعشاريه  ۹سلنه وه ،چې نورې ستونزې يې نه لرلې.

د کرونا ویرس پر ضد د اروپا مبارزه
اروپايي هيوادونو د کرونا ويروس خپريدو د مخنيوي له پاره پراخ اقدامات کړي دي چې له نن ،سه شنبې څخه د
آلمان ،هسپانيا او فرانسې په ډېرو برخو کې عملي کيږي .ځيني مغازې تړل شوي او خلکو ته په کورو کې د پاتېدو
الرښوونه شوې ده.
د فرانسې ولسمشر ايمانويل مکرون پر فرانسويانو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې دې پاته شي .په آلمان کې هم پر
ټولو مذهبي مراسمو او غونډو بنديز لگول شوی دی .همدا راز ځينې مغازې او د لوبو ميدانونه تړل شوي دي.
په آلمان کې به د ريل تگ راتگ هم محدود کړل شي .دې هېواد د دوشنبې په ورځ له فرانسې ،اتريش ،لوگزامبورگ،
ډنمارک او سويس سره خپل سرحدونه وتړل.
د اروپايي ټولنې کميسيون د کرونا ويروس (کويد ـ  )۱۹د خپريدو د مخنيوي په موخه د يوې مياشتې له پاره پر سفر
بنديز لگولی دی .بريتانيا تر اوسه د ښوونځيو د تړلو په اړه څه نه دي ويلي او دا هم چې دوی په ډله ايزه توگه د کرونا
د آزموينې پالن لري او که نه.
د فرانسې حکومت هم پر خپلو وگړو د کورونو څخه پر وتلو قسمي محدوديت وضعه کړی دی .د سه شنبې ورځې تر
غرمې پورې خلکو ته وخت ورکړل شوی چې د خوراکي توکو د خريدارۍ ،کارونو او يا قدم وهلو له پاره له کورونو
وتلی شي او تر هغه وروسته به يوازې په عاجلو مواردو کې له کورو څخه د وتلو اجازه وي .دا محدوديت د ۱۵
ورځو له پاره دی.
په فنلند کې به هم د چهار شنبې ورځې څخه د ښوونځيو او پوهنتونونو درسونه د انترنت له الرې ترسره کيږي.
په يو شمير اروپايي هېوادونو کې ښوونځي تړل شوي
په سویس کې بيړنۍ حالت اعالن شوی چې په نتيجه يې مغازې ،رستورانتونه ،شراب خانې او د ساتيرې پارکونه د
اپريل تر  ۱۹نيتې پورې تړل شوي دي.
په هسپانیا او ایټالیا کې هم ورته اقدامات تر هغه وروسته ترسره شول چې په دغو هيوادونو کې د کرونا ډېرې مثبتې
پېښې ثبت شوې .دمگړۍ په هسپانيا کې د دې ويروس  ۹۹۴۲او په ايټاليا کې  ۲۷زره  ۹۸۰مثبتې پېښې ثبت شوي
دي.
کرونا د نړۍ په نورو برخو کې
د امریکا متحده ایاالتو د  Pfizerاو آلمان د  BioNTechدرمل جوړولو شرکتونو اعالن کړی چې دوی به په
سمالسي توگه د کرونا ويروس د واکسين جوړولو له پاره گډ کار پېل کړي.
مشهور ستوری ټوم هينکس او ميرن يې ريتا ويلسن ،د سه شنبې په ورځ)  (۱۷.۰۳.۲۰۲۰په آسترليا کې په يوه
روغتون کې ت ر پنځو ورځو بستر کيدو وروسته کور ته تللي .هينکس او ميرمن يې پنځه ورځې ترمخه په کرونا
ويروس اخته شوي ول .د رسنيو د رپوټونو په حواله هغوی ته الرښوونه شوې چې په کور ځانونه قرانطين کړي.

هند د دغه هېواد تر ټولو مهشور سياحتي ځای ،تاج محل د تړلو پريکړه کړې ده .د هند په ستر
اقتصادي مرکز ممبۍ ښار کې شرکتونو ته الرښوونه شوې چې غيرو اړينو تجارتي خدمات په برخه کې فعالو
کارکوونکو ته دې په کورونو کې د پاتېدو الرښوونه وشي.
مالیزیا ويلي چې له چهار شنبې ورځې څخه به له سنگاپور سره خپله پوله وتړي .تر دې اعالن وروسته په سنگاپور
کې خلکو مغازو ته مخه کړې ځکه دغه هيواد ته زياتره تجارتي مواد له ماليزيا څخه ورځي .خو د سنگاپور حکومت
ويلي چې د خوراکي توکو له کمښت سره به مخامخ نه شي.

دلته تاسو کولی شئ د نړۍ په ټولو هيوادونو کې د کورونا ويروس پيښو تعقيب کړئ.
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