
 
 
 

وٻنټیلٻشن یعنی د ھوا تګ 
په  COVID-19راتګ چي د 

ګډونو نورې د ساه اخیستلو 
 نارغیانو خورٻدل کم شي. 

 وینټیلٻشن څه شی دی او ولي مھم وي
وینټیلٻشن د تازه ھوا ھغه بھیر دی چي دننه د ګنده ھوا ځای نیسي. دننه د 

کٻږي چي د وایرس ذرې وي پکښې او  تازه ھوا په راتګ سره ھغه ھوا ایسته  
) او د ساه اخیستلو نورې نارغیانو لکه زکام د  COVID-19د کورونا وایرس (

خورٻدلو مخنیوی کوي. ښه ھوا ورکول د روغتیا ګټو سره ھم تړاو لري لکه  
 ښه خوب او توجه او د کار یا ښوونځي څخه د ناروغئ کمې رخصتئ.

لري او ساه اخلي ، خبرې کوي،   کله چې یو څوک تنفسي ویروسي ناروغي
ټوخی یا پرنجی کوي، دوی داسي کوچني ذرات (څاڅکی او ھوايي ذرې)  
خوشې کوي چې ویروس لري چې د ناروغولو المل کیږي. دا ذرات تنفس  
کیدی شي یا د سترګو، پوزې یا خولې سره تماس کې کیدی شي. ذرات  

و شخص څخه بل  کیدای شي په سطحو ھم پرٻوځي او د لمس له الرې له ی
 ته انتقال شي.

لویې ذرې خو زر پر ځمکې رالوٻږي، ایروسولز یعني ھوايي ذرې چي وایرس  
پکښې وي تر یو څه وخته په ھوا کښې باته کٻدالی سي، ان چي ھغه کس  

له ھغه ځایه والړ سي الھم. په ھغو ځایونو کښې چي د ھوا تګ راتګ ښه  
خورولو خطر زیاتوي، په ځانګړې توګه  نه وي ھلته وایرس ډٻرٻدالی شي، او د 

که په ځای کښې ډٻر وړجن یعني ناروغان وي. د ھوا له الرې د لیږد خطر  
ھغه وخت ډیریږي کله چې په یوه ځای کې اوسیدونکي په انرژي لرونکي  

فعالیتونو کې برخه اخلي ، لکه تمرین کول، یا دا چي کله دوی چیغې وھي ،  
 ې کوي سندرې بولي یا په لوړ غږ خبر 



خونې ته د تازه ھوا راوړل چي د ګنده ھوا په لرې کولو کې مرسته کوي چې  
د ویروس ذرات لري او د وړجنتیا یعني انفٻکشن د خپریدو چانس کموي. چي  

څومره زیاته تازه ھوا دننه راوړل کیږي، ھغومره ژر د ھوا ویروسونه له کوټې  
 څخه لرې کٻږي. 

تلو ناروغیانو د خپرٻدلو مخنیوی نه کوي تازه ھوا د نیزدې تماس د ساه اخیس
بلکې دا یو له ھغو کارونو څخه دی چي تاسي یې ترسره کوالی شئ لپاره د  

په ګډون د ساه له وړجنتیاوو یعنی انفٻکشنز سره خوندي ژوند   COVID-19 د
 .وکړئ

ھغه څه چي یې د ھوا تګ راتګ د ښه کولو لپاره 
 کوالی شئ 

د ھوا تګ راتګ ساتل یا ښه کول به ستاسي پر ځای او ودانئ باندې اړه  
لري. ودانئ په قدرتي توګه د ھوا تګ راتګ لري لکه مورئ، کیړکئ او  

دودکش، یا په میخانیکي توګه لکه د ھواکش پکه یا ایرکنډیشن، یا دواړه  
یوځای. چٻرته چي نوره تازه ھوا راوستل امکان نه لري، نو ھای ایفٻشنسي  

) ھوا پاکونکی په ځینو ځایونو کښې  UV) یا الټراوایولټ(HEPAپارټیکولٻټ ایر(
 ګټه ور کوالی شي چي د وړجنتیا خطر راکم کړي. 

 ښې د ھوا تګ راتګ وکړئ خپل کور ک
یا بل   COVID-19وینټیلیشن خورا مھم دی که ستاسو په کورنۍ کې څوک د 

 تنفسي ویروس ولري، یا که ستاسي کره یو څوک لیده کاته لره راځي.

 په کور کښې د ھوا قدرتي تګ راتګ 

د اکثرو خلکو لپاره د کور کیړکئ او دروازې پرانیتسل د ھوا تګ راتګ ښه کولو  
 الره ده.  بھترینه

که کیړکئ په سر او بٻخ دواړه ځایه پرانیستل کٻږي (لکه ساش کیړکئ)، نو  
یوازي د سر برخه په پرانیستلو سره به تازه ھوا د کوټي له تودې ھوا سره  

یوځای شي، او د یخو چپو په کمولو کښې به مرسته کوي. په تاوده موسم  
ې سره به نوره ھوا  کښې، د سر او بٻخ دواړه الرې پرانیزئ ځکه چي په د

راځي. د کوټې یا کور کیړکئ او دروازې په اپوټه لوریو پرانیستل به ھم ښه  
 تازه ھوا راولي (دغه ته کراس وینټلٻشن وايي). 

وګورئ چي ټریکل وینټونه (کوچني سوري چي معموال د کړکۍ په پورتنۍ  
کوچنیو  برخه کې) یا ګریلونه ھم پرانیستل شوي دي او بند خو نه دي. تر دغو 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread


سوریانو چي کومه ھوا راځي ھغه د کوټې له تودې ھوا سره یوځای کٻږي  
 دننه، او په کوټې کښې ارامه تودوخه ساتي. 

د ھوا تګ راتګ ښه کولو لپاره پکار نه ده چي کیړکیانې ټول وخت پرانیستلې  
وي. د دروازې یا کړکۍ په خالصولو سره خونې ته د تازه ھوا راوړل، حتیٰ په  

کې د څو دقیقو لپاره، د زړې ھوا په لرې کولو کې مرسته کوي چې د  یو وخت 
 ویروس ذرات لري او د انتاناتو د خپریدو چانس کموي.

د کور وینټلٻشن یعني د ھوا تګ راتګ دا مانا ھم نه ده چي خپل کور سوړ  
کلن یا تر دې ھم لوی عمر لرئ، یا ځنډنئ ناروغي   65وساتئ. که تاسې  
  C° 18کار ده چي د خپلې کوټې تودوخه کم تر کمه لرئ، نو تاسي ته پ 

وساتئ، که څه ھم کٻدالی شي چي ستاسي تر دې ھم نوره توده  
یا تر دې کمه کٻدالی شي   C° 18خوښٻږي. په دومداره توګه د کور تودوخه 

چي د ځوانانو او د ھغو کسانو چي ځنډنئ ناروغي نه لري پر روغتیا ھم اغٻزه  
 وکړي. 

چي د کیړکیانو پرانیستل اسان نه وي، نو د کیړکیانو لږ    په یخ موسم کښې،
پرانیستل ھم د ھوا تګ راتګ ښه کوي او یخې چپې به ھم کمې وي. 

موسم د ھوا مقدار باندي اغٻزه کوالی شي چي په پرانیستلو ځايونو دننه  
راځي. په یخ موسم او تٻزې ھوا کښې لږ پرانیستل ھم د تازه ھوا راوستلو  

ٻزناک کٻدالی سي لکه څومره چي زیات پرانیستل په ارام او  کښې دومره اغ
 تاوده موسم کښې وي.

د تودوالي او روغتیا ساتلو په ھکله مشوره شته. که تاسي د کور تود ساتلو  
په ھکله ستونزه لرئ، کٻدالی شي چي تاسي مالي او عملي مرسته  

ه سیمپل  وغواړئ ان که تاسي د کور ملکیت ھم نه لرئ. د شته مرستې لپار
  0800444202اینرجي اډوایس وٻبپاڼې ته ورشئ یا کومکي کرښې ته پر 

باندي زنګ ورووھئ. که تاسي د اینرچئ بیلونو ادا کولو کښې ستونزه لرئ نو  
Ofgem  .نوره مشوره ھم درکوالی شي 

کله چي تازه ھوا راوستل غواړئ، نو پکار ده چي د ساتنې او خوندیتوب 
 ه، د اور درواز نه پرانیستل) اړخونو ته سوچ وکړئ (لک

 په کور کښې د ھوا میخانیکي تګ راتګ

که ستاسي کور د ھوا د تګ راتګ مٻخانیکي سیسټم لري، نو ځان ډاډه کړئ  
چي ھغه کار کوي او د تولیدونکي له ھدایاتو سره سم یې خسمانه شوې 

وي. د وینټیلٻشن سیسټمونه داسي لګول به د وایرس زرو په لیری کولو 
مرسته کوي چي تازه ھوا راوړي خو دننه ھوا تاووي نه. کومې الې  کښې 

 چي ھوا دننه تاووي ھغه به له کوره وایرسونه نه باسي. 



 که په کورنئ کښې یوڅوک ناروغ وي او ساه وړجنتیا لري. 

که په کورنئ کښې یوڅوک ناروغ وي او د ساه وړجنتیا لري، نو که د ھغه د  
روازه بنده وساتل شي دا به د کور نورو برخو  کوټې کیړکئ لږه پرانیستې او د

ته د ګنده ھوا د خپرٻدلو مخنیوي کښې مرسته وکړي. که ھغوی په کور  
کښې د کوم شریک ځای کارولو ته اړتیا لري، لکه اشپزخانه یا نور ځایونه کله  

چي نور ھلته وي، نو په دغو ځایونو کښې د ھوا تګ راتګ ښه وساتئ، د  
  10تعمال پر مھال د کیړکیو پوره پرانیستل، او کم تر کمه بٻلګې په توګه د اس 

 دقیقې وروسته د ھغوی له تللو څخه به مرسته وکړي۔ 

که تاسي په خپل کور کښې د ھوا د تګ راتګ میخانیکي سیسټم لرئ، نو  
تاسي ھغه په بوسټ موډ (که لري یې) لګوالی شئ چي د ھوا تګ راتګ  

غ وي او د ساه وړجنتیا لري. د ھوا  ښه شي که یو څوک په کورنئ کښې نارو
تګ راتګ په دې ھم زیاتٻدالی شي که په تشنابونو، ټایلټونو او اشپزخانو 

کښې د ھواکش پکې د معمول څخه زيات وخت لپاره چاالن پړٻږدئ په داسې  
 حال کې چې یو چا لخوا یې له کارولو وروسته د کوټې دروازه تړلې وي

الرښونه ھغو خلکو لره چې د تنفسي ناروغۍ نښې لري په  شته نوره
 .COVID-19شمول د  

په کار ځای او له کوره پرته ځایونو کښې 
 وینټیلٻشن

  COVID-19د ھوا ښه تګ راتګ په کارځای او له کوره بھر بند ځایونو کښې د 
 په ګډون د ساه اخیستلو وړجنتیا د خورٻدل کموالی شي. 

د وینټیلیشن ارزولو او ښه   ) چمتو کويHSEھیلت اینډ سٻفټی ایګزیکتیو ( 
د کار ځای (روغتیا، خوندیتوب او ھوساینې)    ګوالي په اړه الرښودکولو څرن 
په دې ھکله   شته الندې د روغتیا او خوندیتوب اړتیاو سره سم. 1992مقرراتو 

نور معلومات چي ایمپالیرز یعني نٻکان څرنګه په کارځای کښې د ساه  
COVID-. د اخیستلو وړجنتیا د خورٻدلو د کمولو لپاره ګامونه اخیستالی شي

ماتو  د ودانیزو خد الرښوونې د کار ځایونو او عامه ودانیو لپاره تفصیلي 19
لخوا ھغو کسانو لره چې غواړي    (CIBSE)انجینرانو منشور شوی انسټیټیوټ 

 اضافي اقدامات په ځای کړي. 

په ډٻرو ځایونو کښې د وینټلٻشن سیسټمونو د اړتیا او کار ارزونه د انجنیرنګ  
مھارتوته غواړي. که تاسي ډاډه نه یاست، نو له ھیټنګ، وٻنټلٻشن اینډ  

 یر یا اډوایزر څخه مشوره وغواړئ.) انجنHVACایرکنډیشنګ (

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown


د ھوا پاکئ الې د ھوا د ښه تګ راتګ بدیل نه سي کٻدالی، خو بیاھم چٻرته  
  UVفلټرونو یا   HEPAچي د ھوا ښه تګ راتګ نه شي ساتل کٻدالی، ھلته د 

ټیکنالوجیانو د ھوا پاکئ یونټونه داسي بدیلونه کٻدالی شي چي ھوا له الرې  
کله چي د ھواپاکئ االت کاروئ نو دا پام کښې   د وایرسونو لٻږد کموي.

ونیسئ چي ایا دغه یونټ به د سیمې د سایز لپاره مناسب وي او ورسره نور  
ئ د  د ھوا پاک ھم ورکوي  CIBSE عوامل ھم، لکه شور او خسمانه.

 . ټیکنالوجیانو په ھکله مشوره

د ھوا تګ راتګ د ښه کولو ھر کار چي وي ھغه پکار نه ده چي ساتنې او  
خوندیتوب نورو اړخونو ته تاوان ورسوي (لکه، د اور دروازې پرانیستلو لره تیارې  
نه ساتل)، او پکار ده چي نورې پایلې يې ھم په پام کښې ونیول شي لکه  

 اندې د نامناسبې تودوخې اغٻزې.پر روغتیا او ښٻګړې ب

چٻرته چې د ھوا ښه تګ راتګ ممکن نه وي، ھلته کٻدالی شي چي تاسي  
د ھوا له الرې د خطر د لٻږد راکمولو پر نورو ګامونو باندي غور وکړئ. په ھغو  

په ھغه ځای کښې،   ځینو کارونو څخه کښې شامل دي، لکه، ځان ساتل له 
د ځای کارولو په دوران کښې د وینټلیشن برٻکس یعنی تازه ھوا ته موقع  

 ھواپاکئ االتو څخه کار اخیستل. د   HEPAیا  UVورکول، یا له 

 په ګاډو کښې د ھوا تګ راتګ 
COVID-19   او ساه نورو وړجنتیاوې ھغه وخت خپرٻدالی شي کله چي خلک

په بندو ګاډو کښې سفر کوي، په ګډون د موټرو، وٻنونو، او بسونو.  داسې  
 اقدامات شته چي خطر راکموي: 

ه نه شئ پرنیستالی  کیړکیانې پرانیزئ. که د ډٻر یخ له السه یې پور •
نو لږ پرانیستل یې ھم ګټه رسوي، او ورسره ھیټنګ لګولی ساتالی  

 شئ چي ګاډی تود وي 
د   – کله چي خلک په ګاډي کښې وي نو وینټیلٻشن سیسټم ولګوئ  •

 تازه ھوا په راکښلو یې ولګوئ، د ھوا په تاوولو یې مه لګوئ 
دله سي  چٻرته چي خوندي وي نو دروازې یې پرانیزئ چي ھوا زر ب •

د کیړکیو پوره پرانیستل ھم په ګاډي کښې د ھوا په پاکولو کښې   –
 مرسته کوالی

دغه یوه عمومي غوندي الرښوونه ده او پکار ده چي ھسې د یوې الرښوونې  
په سترګه ورته وکتل شي. کله چي د یوه لګول شي قانون (په ګډون د روغتیا 

کر راځي، نو ھغه لګول شوی  او خوندیتوب د قانون) او دغې الرښوونې ترمنځ ټ
 قانون به ړومبیتوب لري.
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https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy
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