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What is corona virus or COVID-19?

The coronavirus is a kind of virus. 

All viruses are very very tiny - so small that you cannot see them or feel them if they 

are on your hand. 

If some of these viruses get inside your nose or mouth, they can make you ill. 

One of these viruses is a virus we call Corona, and it gives us the Coronavirus disease 

2019. We also call it COVID-19

CO – Corona

VI – Virus

D – Disease

کرونا ویروس څه شی دی؟
 کرونا ویروس یو رقم ویروس دی. 

ویروسونه ډېر واړه موجودات دي او موږ یې په سترګو نه شو لیدلی او که ستاسو په الس باندې ویروس وي؛ تاسو یې 
نشئ لیدلی. 

که ویروس ستاسو پوزې یا خولي ته ننوزي؛ تاسو مریضوي. ویروسونه بېالبېل ډولونه لري. یو ډول ویروس ته د کرونا 
ویروس وایي او کله چې دا ویروس زموږ بدن ته ننوزي؛ موږ په کرونا ناروغي اخته کېږو. کرونا ناروغي ته موږ د کویډ ۱۹ 

ناروغي هم وایو. 
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What can we do to protect ourselves and others from the virus?

The most important thing you can do is to wash your hands often and really 

carefully. Wash:

• inside the han;

• outside the hand; And

• DON NOT FORGET TO WASH YOUR THUMBS!

   

  

د دې لپاره چې موږ هم خپل ځان او هم نور خلک له دې ویروس څخه وساتو؛ څه باید وکړو؟
 تر ټولو مهم کار چې تاسو یې باید وکړئ، دا دی چې خپل السونه څو څو واره او پاک ستره  او په ډېر پام سره ومینځئ.

کله چې السونه مینځئ؛ الندې څو خبرې هېرې نه کړئ:
     •   د السونو ټولې خواوې ومینځئ؛

     •   د ګوتو منځونه ومینځئ.
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Count slowly from 1 to 10 or more while you are washing your hands. If there is not 

enough water where you are you can turn off the water while counting and turn it 

on to rinse the soup away. Now you will not have any coronavirus on your hands!

کله چې السونه مینځئ؛ له 1 څخه تر 10 پورې او یا له هغه څخه ډېر په کراره کراره حساب وکړئ. که ستاسو په ځای کې 
اوبه پرېمانه نه وي؛ نو کله چې په الس صابون ووهئ او تر لسو پورې حساب کوئ؛ د اوبو نل بند کړئ او کله مو چې تر 
لسو حساب وکړ؛ نل بېرته خالص کړئ په السونو اوبه تېرې کړئ. کله مو چې السونه پاک ومینځل؛ نو ستاسو په الس به 

کرونا ویروس هم نه وي.  
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Coronaviruses can live in people’s throats, mouths, and noses. 

When someone who has the coronavirus coughs or sneezes, the coronaviruses can 

come out of their mouth and fly around in the air. 

 If you stand close to this person, the viruses can enter your nose and throat and you 

can catch the coronavirus illness disease. 

 کرونا ویروس د خلکو په مرۍ، خوله او پوزه کې ژوند کوالی شي. 
کله چې یو څوک په کرونا ناروغي اخته وی او ټوخی وکړي؛ نو کرونا ویروس د هغه کس له خولې راوزي او په هوا کې 

ګرځي. که تاسو د هغه کس څنګ ته ودرېږئ؛ نو دا ویروس ستاسو پوزې او خولې ته ننوزي او تاسو هم په کرونا ناروغي 
اخته کېږئ.   



10 9

Even if you are not ill: 

• if you cough or sneeze the viruses will fly overall, and another person may 

breathe inn the viruses

• if you cough or sneeze into your bare hands, the virus may get into your hand:

 • When you then touch a person, this person may get the virus

 • When you then touch a for example a door handle and another person 

touch the door handle and then puts the hand into the mouth or rubs the 

eyes the person may get the virus.

 

 

که څه هم تاسو ناروغ نه یاست؛ بیا هم: 
     •     که چېرې تاسو ټوخی یا پرنجی وکړئ، دا ویروس په هوا کې خپرېږي او بل نفر چې ورته نږدې وي؛ د هوا  

            له الرې دا ویروس د هغه بدن ته ننوزي؛  
     •     که په خپل الس باندې ټوخی یا پرنجی کوئ او الس مو لوڅ وي؛ ستاسو الس به هم په وایروس ککړ شي:  

           •    کله چې ستاسو السونه له چا سره ولګېـږي؛ دا ویروس ښایي هغه ته هم ورشي. 
           •    کله چې تاسو د مثال په ډول د دروازې دستګیر ته الس وروړئ او  او وروسته بل کس د دروازې         

            همغه دستګیر ته الس وروړي او بیا خپل الس خولې ته یوسي یا خپلې سترګې وموښي، هغه کس هم په 
            دې ویروس اخته کېږي.
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Therefore

• cough or sneeze inside the corner of your elbow.
The corner of your elbow will catch the viruses – now the viruses cannot harm 

anymore

له همدې امله: 
       •    کله چې ټوخی یا پرنجی کوئ؛ خپله څنګله خولې ته ونیسئ؛ 

            ستاسو څنګل به د ویروس د تیت کېدو مخه ونیسي. 
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If you have to blow your nose, and if you have a tissue use a tissue and throw it in 

the garbage straight away and wash your hands afterward.

کله چې پوزې سوڼولو ته ضرورت لرئ؛ نو هغه دوسمال چې له سوڼولو وروسته خپله پوزه پرې پاکوئ؛ سمدالسه یې په 
خځلداني یا کثافنداني کې وغورځوئ او خپل السونه ومینځئ.   
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WHEN YOU GO OUT FROM YOUR HOME

If you have to go out:

• use a facemask and remember not to touch the mask with your 
hands

• try to go places where there are only very few persons
• when you come home wash your hands
• When meeting friends do not hug or shake hands.

کله چې له کوره بهر وځئ
کله مو چې دې ته ضرورت پیدا شو چې د خپل کور لپاره له بازاره ډوډۍ یا خواړه راوړئ:

    •   ماسک واغوندئ او پام مو وي چې ماسک ته الس ور نه وړئ؛ 
    •   کوښښ وکړئ هغو ځایونو ته الړ شئ چې هلته ډېر لږ خلک وي؛ 

    •   کله چې کور ته راغلئ؛ السونه مو پاک ومینځئ. 
    •   کله چې له ملګرو سره ستړې مشې کوئ؛ نو یو بل ته غېږ او الس مه ورکوئ. 
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What can happen to us if we get the virus?

Some people specially children, hardly feel ill at all when they get the coronavirus. 

But they still may have the coronavirus in their body. They could give the coronavirus 

to someone else by mistake. 

 

When someone gets the coronavirus, they may cough and get a high fever. Some 

people also get a headache or aches all over their body. They may also lose the 

sense of smell and taste. Some may have difficulties to breath.

 

کله چې موږ په کرونا ناروغي اخته شو؛ څه کېـږي؟
ځینې خلک خاصتاً ماشومان کله چې په دې ناروغي اخته شي؛ ډېر لږ د ناروغۍ احساس کوي. که څه هم دوی سخت 

نه دي ناروغ؛ خو بیا هم کېدای شي دوی په خپل بدن کې دا ویروس ولري. دوی ښایي په غلطي کې دا ویروس نورو ته 
 انتقال کړي. 

کله چې یو څوک په دې ناروغي اخته شي؛ دوی ښایي ټوخی وکړي او لوړه تبه ولري. ځینې کسان د سر درد هم لري او 
کېدای شي ټول ځان یې درد ولري. دوی کېدای شي د شیانو په بوی او خوند هم پوه نه شي. ځینې کسان ښایي په ساه 

اخیستلو کې هم مشکل ولري.  
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People will usually be ill for a few days.

But the good news is that the body has an amazing weapon against the viruses. This 

weapon is called antibodies.  

The antibodies catch the viruses and destroy them. Then the person gets better.

 په دې ناروغۍ اخته کسان به د یو څو ورځو لپاره مریض وي.

 خو ښه او د خوشالي خبره دا ده چې ستاسو بدن د دې ویروس په وړاندې ډېره ښه وسله لري. دا وسله د
 انټيبوټیک په نوم یاديږي.

دا انټیبیوټیک ستاسو په بدن کې ویروس نیسي او له منځه یې وړي او بیا ناروغ کس ښه کېـږي.  

Some people may not have a strong body as children have to fight the coronavirus. 

Mostly those who are more than 70 years old, or those who already have other 

illnesses like cancer. They may have difficulties to fight the virus. Therefore, they will 

need more help to fight the coronavirus. This means they have to go to a hospital.

 

ځینې خلک د ماشومانو په شان قوي بدن نه لري چې له دې ویروس سره مقابله وکړي. لکه اکثره هغه خلک چې عمر 
یې له ۷۰ کالو زیات وي یا هغه کسان چې ځینې نورې مریضیانې لري؛ لکه کینسر یا نور. دا ډول خلک په دې کې مشکل 
لري چې له کرونا سره مقابله وکړي. په همدې خاطر، دوی له ویروس سره د مقابلې لپاره نور کومک ته هم ضرورت لري. 

د دې خبرې معنا دا ده چې دوی باید روغتون ته الړ شي. 
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When they are in the hospital, they may need to use a special machine to help them 

breath. This machine is called respirator. Sometimes even this may not be enough to 

help them to get better. If that happens, the person may sadly die.

If many persons get ill and have to go to a hospital at the same time, hospitals will 

get too busy to look after people properly.

 
 کله چې دوی په روغتون کې وي، دوی کېدای شي د ساه اخیستو لپاره ماشین ته ضرورت ولري. دا ډول ماشین ته د 

مصنوعي تنفس دستګاه وایي. کله کله یوازې په دې ماشین سره ناروغ نه ښه کېـږي. که یو ناروغ له دا شان حالت سره 
 مخ شي؛ نو کېدای شي مړ شي.

که زیات خلک په کرونا ویروس اخته شي او ټول په یو وخت کې روغتون ته الړ شي؛ نو د ډاکټرانو لپاره به دا ډېره 
سخته وي چې په یو وخت کې په ډېرو ناروغانو په سم ډول پام وکړي. 



24 23

VERY IMPORTANT

If your throat hurts or you do not feel well be sure to tell your parents, teachers, or 

other adults.

If you or anyone in your family feels ill, and thinks they might have the coronavirus, 

you should be quarantined. This means that you cannot come out of your home at 

all for two weeks.

یو څو ډېرې مهمې خبرې
که ستاسو ستونی درد کوي او ښه احساس نه کوئ؛ نو حتماً خپلې مور یا پالر، استاد او یا نورو مشرانو ته ووایئ. 

که تاسو خپله یا ستاسو په کور کې بل څوک مریض وي او تاسو فکر کوئ چې کرونا ناروغي نیولی؛ تاسو باید ځان کرنتین 
کړئ. د دې خبرې معنا دا ده چې تاسو به د حداقل دوو اوونیو لپاره له نورو ځان بېلوئ او له خپلې خونې به نه راوځئ.

It is important to eat healthy food including fruits, vegetables and drink a lot. This 

will make your body stronger and can help to protect you from the virus.

Listen to your parents and teachers when they tell you to stay home - stay home!

تاسو د مېوو، سبزیانو او ډېرو اوبو په ګډون نور ډېر ګټور خواړه وخورئ. دا ډول خواړه ستاسو بدن قوي کوي او له تاسو 
سره به مرسته وکړي چې له دې ناروغي ځان خوندي وساتئ.

خپل مور او پالر او استادانو ته غوږ ونیسئ او کله چې دوی درته وایي چې کور پاتې شئ؛ کور پاتې شئ. 



26 25

Is there any cure for the virus?

Most people get better from the coronavirus by themselves. But doctors and 

scientists want to help everyone to get healthy quickly and safely.  

Doctors are working hard to find the right medicine that will help. Recently the 

doctors and scientists have developed a vaccine that can protect our body from the 

virus. Yet, we do not know when exactly the vaccine will arrive to Afghanistan.

آیا کرونا ویروس عالج لري؟
اکثره خلک له دوا خوړلو پرته په خپله بېرته جوړېږي. خو ډاکټران او پوهان غواړي له ټولو سره مرسته وکړي چې ژر جوړ 

 شي او زیان ورته ونه رسېږي. 
ډاکټران په دې کوښښ کې دي چې د کرونا ناروغي لپاره دوا پیدا کړي چې له خلکو سره مرسته وکړي. 

په دې وروستیو کې ډاکټرانو او پوهانو یو واکسین جوړ کړی چې کوالی شي زموږ بدن له دې ویروس څخه وساتي. خو 
موږ تر اوسه نه پوهېږو چې دا واکسین به کله افغانستان ته راورسېږي.  
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Why are many places closed and most people stay home?

All over the world places like schools, playgrounds, stores, bakeries, workshops, 

offices and other jobs may be closed or already closed for the second time. 

Although, In Afghanistan most places reopened but as we are approaching the 

winter season, we are back to another period where people should try to stay at 

home as much as possible. This way it can help that as few people as possible get 

the coronavirus. 

Now, the schools are closed because of the winter season. In future schools may be 

closed or sometime closed if there are many corona infections.

ولې زیات ځایونه بند دي او خلک په کور کې پاتې کېـږي )ځان کرنتین کوي(؟
په ټوله دنیا کې ځینې ځایونه لکه ښوونځي، د لوبو میدانونه، دوکانونه، نانوایانې، ورکشاپونه، دفترونه او نور کاروبارونه 

بند شوي دي. که څه هم په افغانستان کې زیات ځایونه بېرته خالص شوي؛ خو دا چې د ژمي موسم را نږد دی؛ موږ 
کېدای شي یو بل داسې دور ته داخل شو چې خلک باید کوښښ وکړي چې د امکان تر حده په کور کې پاتې شي. دا کار 

له دې سره مرسته کوي چې ډېر خلک په کرونا ناروغي اخته نه شي. 
اوس ښوونځي د ژمي موسم له امله تړل شوي. که چېرې په راتلونکي کې زیات خلک په کرونا ویروس اخته شي؛ نو 

کېدای شي ښوونځي د لږ یا ډېر وخت لپاره بیا وتړل شي.   
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People, like doctors, some storekeepers or bakers have to go out of their homes to 

go to work so that we can get the medical help and get the food we need.  

Most people will have to go out to buy food, but they must be very careful and keep 

an appropriated distance from others.

ځینې خلک لکه ډاکټران، د غټو مغازو دوکانداران او نانوایان مجبور دي چې له کوره ووځي؛ ځکه چې دوی د روغتیا په 
 برخه او د خوړو برابرولو کې چې موږ ورته ضرورت لرو؛ له موږ سره مرسته کوي.

زیات خلک به مجبور وي چې له کوره بهر الړ شي تر څو خواړه واخلي؛ خو دوی باید ډېر احتیاط وکړي او نورو خلکو ته 
ډېر ور نږدې نه شي.  

What can we do at home while staying at home?

You may think that kids are doing nothing when they stay home. This is wrong. 

When you are at home you can do things that are a lot of fun. By staying home 

children are helping to fight the virus as much as grownups that are staying at 

home. 

During the second period of quarantine, or when you are staying home during the 

school winter holidays, you can read books, draw some drawings and make some 

things of paper, clay, plastic bottles and more. You can make creative gifts to the 

family members. Just use your imagination. 

کله چې موږ ځان کرنتین کړی وي او  کور کې پاتې یو؛ څه کوالی شو؟
تاسو کېدای شي فکر وکړئ چې کله ماشومان کور پاتې کېږي؛ هیڅ شی نه کوي. دا غلطه خبره ده. کله چې په کور کې 

پاتې کېږئ؛ ډېر داسې شیان او کارونه شته چې تاسو کوالی شئ خپل ساعت پرې تېر کړئ. کله چې ماشومان په کور کې 
پاتې کېږي نو دوی هم د لویانو په شان د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کوي. 

د کرنتین په دوهم دور کې یا کله چې د ژمنیو رخصتیو په ترڅ کې په کور کې پاتې کېږئ؛ تاسو کوالی شئ کتابونه ولولئ، 
ځینې شیان رسم کړئ او له کاغذ، خټې، بوتلونو او نورو شیانو څخه ځینې شیان جوړ کړئ. تاسو کوالی شئ د کورنۍ 

غړیو ته دېر ښه سوغاتونه ترې جوړ کړئ. فقط له خپل فکر 
څخه کار واخلئ.  



32 31

You can do your school’s work and bridge the gap of the incomplete lessons from 

last school year during winter break in quarantine. It will help to keep your mind 

busy, so you will not be bored. And then, when you go back to school next year, you 

will have learned a lot! 

During this period, it is very important to be kind to the people that you live with at 

home and try to help them with the households, in the garden, the field or any other 

activity.

تاسو کوالی شئ د ژمنۍ رخصتي په ترڅ کې په کرنتین کې د مکتب درسونه ووایاست او هغه درسونه پوره کړئ چې 
د تېر کرنتین په ترڅ کې در څخه نیمګړي پاتې و. دا به تاسو مصروف وساتي او ستړي کېږئ به نه. او بیا کله چې تاسو 

راتلونکی کال ښوونځي ته الړ شئ، تاسو به ډېر شیان زده کړي وي. 
کله چې کور کې پاتې کېږئ؛ دا ډېره مهمه ده چې په کور کې په نورو ډېر مهربانه و اوسئ او کوښښ وکړئ چې د کور، 

باغ او پټي په کارونو کې له ټولو سره مرسته وکړئ.  
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How will the future be?

We will be able to fight the coronavirus if we all are careful and do what we learned 

when we are at home, school or outside, such as:

• Wash our hands carefully

• Keep very good distance from children and adults who do not live in the same 

house as we do

• Do not hug and shake hands when we greet those who do not live in our house

• Tell a grownup if you have throat ache or you do not feel well.

په آینده کې به څه ګېږي؟
کله چې موږ په کور، مکتب او یا بهر یو او ټول هغه کارونه عملي کړو چې موږ زده کړي؛ موږ به له کرونا ویروس څخه بچ 

شو؛ لکه: 
    •   خپل السونه پاک او ستره ومینځئ؛

    •   هغو خلکو ته ډېر مه نږدې کېږئ چې ستاسو په کور کې ژوند نه کوي؛
    •   کله چې له هغه چا سره ستړې مشې کوئ چې ستاسو په کور کې ژوند نه کوي؛ الس او غېږه مه ورکوئ؛ 

    •   که ستاسو ستونی درد کوي یا لږ مریض یاست؛ د کور یو مشر ته ووایئ. 

Remember that:

• Children and adults in all countries are trying to do the same

• Scientists and doctors work hard to find out how to cure the illness 

• Scientists and doctors have found a vaccine that could cure the Coronavirus. 

   

When we get the vaccine, it will protect all of us from the virus. 

This has already happened with other viruses that could make us ill.

په یاد ولرئ چې: 
      •   په ټولو هیوادونو کې ماشومان او لویان کوښښ کوي چې همدا کارونه وکړي؛ 

      •   پوهان او ډاکټران ډېر سخت کوشش کوي چې د کرونا عالج پیدا کړي؛
       •   پوهان او ډاکټران ډېر سخت کار کوي چې د کرونا لپاره واکسین جوړ کړي؛

 کله چې دوی دا ډول واکسین پیدا یا جوړ کړي؛ نو موږ ټول له دې ویروس څخه ساتي. 
له دې پخوا هم د ځينو ویروسونو واکسین جوړ شوی چې موږ به یې مریضولو. 
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As the coronavirus still exists and we are not sure how the situation will be in future, 

we should stay as strong as possible. One day, quite soon, everything will be as its 

normal if we all help to fight against the virus and thereafter, you will be able to 

freely and without any concern:

• visit people you love who do not live with you, 

• play with your friends, 

• go to playgroups, kindergarten, and school again and 

• do lots of other things that you enjoy but that you cannot do now.

دا چې اوس هم کرونا ویروس موجود دی او موږ ډاډه نه یو چې په آینده کې به حالت څه ډول وي؛ نو ځکه، موږ باید 
ځان ډېر زیات تقویه کړو. هیڅوک نه پوهېږي چې کله؛ خو ډېر ژر به داسې ورځ راشي چې هر څه به بېرته عادي حالت 
ته وګرځي. که موږ ټول په دې کې مرسته وکړو چې د دې ویروس په ضد مبارزه وکړو؛ هغه وروسته به تاسو وکوالی شئ 

چې په آزادانه ډول او له هر ډول اندېښنې پرته:
    •   له هغو خلکو سره وګورئ چې په تاسو ګران دي او ستاسو سره په کور کې نه اوسي؛ 

    •   له خپلو ملګرو سره لوبې وکړئ؛ 
    •   بیا د لوبو میدانونو، وړکتونونو او ښوونځیو ته الړ شئ؛ او 

    •   ډېر نور شیان به هم وکړئ چې تاسو ته خوند درکوي او اوس یې نشئ کوالی.  

36




