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�۔ رہ  �ظ   �  � ���  �  � ��  �  ����ن 

 د خبرتيا مهمات: په مقامي او ملکي سطح

 د ويکسين اهميت د پاره هلې ځلې کولے

 شي. په دې ل� کښې د صحت تحفظ هېلپ

 الئن او وټس اېپ                    هېلپ الئن په

 ذريعه پروګرام نېغ په نېغه والدېنو سره په

 رابطه کښې وي. د دې نه عالوه پروګرام د

 ويکسين خبرتيا په ل� کښې د سول سوسائټي

 مشرانو سره په رابطه کښې وي. د پوليو

 څاڅکي اهميت ته وده ورکولو د پاره پروګرام

 مې�يا سره يو شمېر هلې ځلې کوي تر څو

چې د پوليو د مخنيوي کوششونه کولے شي.ف

 نګراني او څارنه: پروګرام په ټول ملک کښې د يو خاص نظام ترمخه د وائرس څارنه کوي. چرته

 چې د پوليو وائرس شک وي هلته د اے اېن پي                                        ښکار ماشومانو کښې

 د لويو بولو ټېس� کولے شي او ورسره ورسره د ګټر اوبۀ هم ټېس� کولے شي. په پاکستان

کښې د ټېس� دا نظام په ن�ۍ کښې د ټولو نه غ� نظام دے.ف

�۔  � ���  �  �  ��  � �و�ام   � ا�اِد ���  �  ��  ��  �� 

(acute flaccid paralysis) 

(whatsap)



مون�ه کوم ځاے کار کوو؟

پروګرام ځنې چېلنجونو سره مخ دے

 په دې چېلنجونو کښې د افواګانو په ذريعه د ويکسين په افاديت سوالونه اوچتوي او په سوشل

مې�يا د وېکسين خالف پروپېګن�ه کوي.ف

د ابادۍ يو ځاےنه بل ځاےته منتقل کېدل په خصوصي توګه د افغانستان په

سرحدونو د تلو راتلو سره د وائرس وده کې�ي.ف

                                                                             پروګرام د حفاظتي ټيکه جاتو پروګرام سره هلې ځلې

 سره په رابطه کښې وي او د وېکسين په ذريعه د ناروغيو د مخنيوي ل� کښې په ګ�ه کار کوي چې نه

 يواځې ماشومان محفوظ ک�ي بلکې ورسره ورسره د ماشومانو قوت مدافعت کښې هم ښۀ والے

 راولي.ف

 پوليو پروګرام په ن�يوال کچ د ملک په ټولو ضلعو کښې کار کوي. په دې ل� کښې پروګرام په هغه عالقو کښې

 خصوصي توجه ورکوي کوم ځاے کښې چې د پوليو وائرس خطر زياته ده. په دې عالقو کښې د ټيکو لګولو

   شرح کمه ده او د ماشومانو قوت مدافعت کمزورے دے. دې يونين کونسلز ته سپر هائي رسک يونين کونسل

 ططططططططططططططططططططططط نوم ورک�ے شوے دے. دې يونين کونسلز ته خاصه پاملرنه

 ورکولے شي. نه صرف پوليو مهمات په ښۀ توګه بلکې په ضلعي سطح د وائرس مخنيوي خصوصي هلې ځلې

کي�ي.ف

 دا خبره د ستائېنې وړ ده چې پوليو پروګرام د شروع نه تراوسه پورې د وائرس مخنيوي د پاره پوره پوره هلې

ځلې کوي خو بيا هم ځنې چېلنجونه دي چې پروګرام ورسره هم مخ دے.ف

 نورې ت�لې هلې ځلې: پروګرام د خلقو نورو

 پېښو مسلو ته هم توجه ورکوي. د مثال په

 توګه د څښلو اوبو بندوبست، د نالو صفائي

او ورسره د غذائيت خيال ساتل وغېره.ف

 د افغانستان سره رابطې: په ښۀ توګه

 د وائرس مخنيوي د پاره پروګرام د ګاون�ي

 هېواد افغانستان سره پرله پسې اړيکې لري.

 په دې ل� کښې په يو وخت د مهماتو کول اوپه

 سرحدونو په وائرس قابو موندلو هلې ځلې کولے شي.

 دواړه هېوادونه يو بل سره ضروري معلومات شريکوي او د يو

بل د تجربو نه فائده اخلي.ف

(EPI) Expanded Programme on Immunisation 

Super high-risk union councils (SHRUCs)



د چېلنجونو د حل د پاره هلې ځلې :ف

 پروګرام د پېښو چېلنجونو د حل د پاره يو شمېر ګامونه پورته ک�ي دي. پروګرام يو 

 اړخ ته د هېلپ الئن په ذريعه او بل اړخ ته نېغ په نېغه مذهبي مشرانو سره په

 رابطه کښې دے. د ملک نوموړي شخصيات، په سوشل مې�يا او مې�يا

 کارکوونکېنوموړې د وېکسين افاديت نه خلق خبروي. او دا رن� د وېکسين خالف

 پروپېګن�ه مقابله کولے شي. د افغانستان او پاکستان په سرحدونو باندې د پوليو

 مخنيوي څاڅکي يقيني ک�ےشيو دي او په تېره تېره د افغانستان پوليو پروګرام

سره يو ځاے هلې ځلې روانې دي.ف

 پروګرام د وائرس معلوماتو هلې ځلې هم تېزې ک�ې دي او دا خبره

 يقيني ک�ے شوې ده چې پينځو کلونو پورې ماشومانو ته دې د پوليو

مخنيوي څاڅکي ضرور ورک�ے شي.ف

 هيله لرو چې ډېر زر به د پوليو وائرس نوغے

 ووېستے شي او پاکستان به د پوليو نه

پاک ملک جوړ ک�ے شي.ف



دوه څاڅکي، هر ځل،ا
د هر ماشوم لپاره 


