
 

 

 

English Pashto /پښتو 

Coronavirus (COVID-19): Making a 

plan for your care during the COVID-

19 pandemic  

Anticipatory care planning is about conversations between you, the 

people closest to you, and your care team – for example, your GP, 

nurse or consultant. These conversations should be about your 

wishes for your health and wellbeing if you become unwell. 

Your wishes and decisions can then be entered in an Anticipatory 

Care Plan (ACP). 

د وبا  91 -د کوویډ(: 91-کوویډ)کورونا ویروس 

 پر مهال ستاسي د مراقبت لپاره پالن جوړول 

د ) او ستاسو د مراقبتي ټیم، ستاسو نېږدې کسانو، د متوقع پاملرنې پالن جوړول ستاسو

 .په مینځ کې د خبرو اترو په هکله دی( نرس او یا مشاور، PGستاسو ، بیلګې په توګه

ترې باید ستاسو د روغتیا او هوساینې لپاره ستاسو د هیلو په هکله وي که دا خبرې ا

 .ناروغه شئ

  .کې شاملیدالی شي( PCG)ستاسو هیلې او پریکړې بیا د متوقع پاملرنې په پالن 

Anticipatory care planning during the COVID-

19 pandemic 

People of all ages, who are living with a variety of health 

conditions, have ACPs. Making a plan helps you communicate 

 د وبا پر مهال د متوقع پاملرنې پالنول 91 -د کوید

د متوقع ، کوم چې په ډول ډول روغتیایی وضعیتونو کې ژوند کوي، د هر عمر خلک

د یو پالن جوړول له تاسو سره مرسته کوي چې د . لري( PCGA)پاملرنې پالنوونه 
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what would matter to you if you fell ill during the COVID-19 

pandemic. 

By having these conversations and making an ACP with your 

health and care team, you can make informed choices about the 

type of care you’d like to receive if you need medical treatment 

during the COVID-19 pandemic. Your ACP will be added to your 

health records for use if you become unwell. 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting the 

number of visitors a patient can have in hospital. This means in 

some cases, your healthcare team may be unable to fulfil every 

part of your care plan. However, every effort will be made to 

respect your wishes and the wishes of those closest to you. 

د وبا پر مهال  91 -اړه خبرې اترې وکړئ که چیرې تاسو د کوید خپلو اړینو مواردو په

 .ناروغه شئ

د دې خبرو اترو په کولو او د خپل روغتیا او پاملرنې له ټیم سره د متوقع پاملرنې پالن 

(PCG )تاسو کوالی شئ د پاملرنې د ډول په هکله اګاهانه غوراوی ، په جوړولو سره

وبا پر مهال طبي  91 -ئ که چیرې تاسو د کوویډوکړئ چې تاسو یې غواړئ ترالسه کړ

به که چیرې تاسو روغ نه ( PCG)ستاسو د متوقع پاملرنې پالن . درملنې ته اړتیا ولرئ

 . شئ ستاسو د روغتیا په ریکارډونو کې د کاروونې لپاره ور زیات شي

ې د د روغتونونو او د ټولنې پاملرنې ډل، د خپریدو د محدودولو لپاره 91 -د کوویډ

لکه د ناروغ د کتونکو د شمیر محدودول چې په ، خوندیتوب یو شمیر تدبیرونه نیسي

، دا پدې معنی ده چې په ځینو مواردو کې. روغتون کې یې یو ناروغ دلودالی شي

ستاسو د روغتیا پالنې ټیم ښایي ستاسو د پاملرنې د پالن د هرې برخې د پوره کولو وسه 

هڅه به ترسره شي چې ستاسو د غوښتنو او ستاسو د هره هغه ، په هرصورت. ونلري

 .د هیلو درناوی پکې کېږي نېږدې کسانو

Who should make an ACP during the COVID-

19 pandemic? 

If you’re at extremely high riAk of Aevere illneAA, it’A important to 

start having conversations about an ACP and your wishes if you 

fell ill. 

You may also benefit from an ACP if: 

 you’re aged 70 or older )regardleAA of medical conditionA( 

د وبا پر مهال د متوقع پاملرنې پالن  91-یډڅوک باید د کوو 

(PCA)  جوړ کړي؟ 

که تاسو د سختې ناروغۍ په خورا لوړ خطر کې یاست نو دا مهمه ده چې د متوقع 

او که د ناروغۍ احساس کوئ ستاسو د غوښتنو، په هکله ( PCA)پاملرنې د پالن 

 . خبرې پیل کړئ

 : ګټه اخیستالی شئ کهڅخه هم  (PCA)تاسو د متوقع پاملرنې د پالن 

  ( طبي وضعیتونو ته په نه پاملرنې)کاله یا زیات وي  07عمر مو 
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 you’re under 70 with an underlying health condition, 

including anyone given the flu vaccination each year on 

medical grounds 

Read a full list of underlying health conditions 

An ACP can help: 

 ensure both your care team and the people closest to you 

know your wishes if you become unwell during the COVID-

19 pandemic 

 manage any changes to your health in an organised way 

 prevent confusion about what matters to you 

 reduce worry 

 promote quality of life 

If you’re diAcuAAing your PCG with your care team, this may have 

to be done over the phone or via a video call. This is because of 

necessary safety measures being taken during the COVID-19 

pandemic. Your GP practice can tell you about the different options 

for having this conversation. 

  کالو څخه کم وی او له بنیادي روغتیایی ستونزي سره مخ  07عمر مو له

یاست، د هغو خلکو په شمول چې د طبی وضعیت له کبله هرکال د والګي 

 واکسین ورکول کیږي

 ولولئ د بنیادي روغتیایی وضعیتونو یو بشپړ لست 

 : الندې مواردو کې مرستې کوالی شي( PCA)د متوقع پاملرنې پالن 

 ترالسه کړئ چې ستاسو د پاملرنې ټیم او نېږدې خلک دواړه ستاسو په هیلو  ډاډ

 وبا پرمهال ناروغه شئ 91-پوهېږي که چیرې تاسو د کووید

 په خپله روغتیا کې هر بدلون په منظمه توګه اداره کړئ 

 د هغه څه په هکله چې تاسو ته مهم دي د زړه نازړه توب مخه ونیسئ 

 تشویش کم کړئ 

 ت مو ښه کړئد ژوند کیفی 

غه بحث کوئ، نو ه(PCA)که تاسو د خپل پاملرنې له ټیم سره د متوقع پاملرنې په پالن 

د وبا پر مهال د  91 -دا د کوویډ. باید د تلیفون او یا ویډیو کال له الرې تر سره شي

 مرکز کوالی شي PAستاسو د . خوندیتوب د اړینو نیول شویو تدبیرونو له کبله دي

 .خبرو په هکله د مختلفو انتخابونو په هکله ووایيتاسو ته د دې 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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If you received a letter about planning your 

care 

You may have received a letter from the Government advising that 

aA you have an underlying health condition you’re at riAk of Aevere 

illness from COVID-19. 

Pfter you’ve received this letter, someone from your care team will 

be in touch aA Aoon aA poAAible to make Aure you’ve underAtood 

the information, and discuss your options for creating an ACP or 

making changes to an existing one. 

The conversation should focus on how they can support you, and 

how to record what matters to you if you fall ill with COVID-19. 

Having conversations about care planning can be difficult – it might 

involve talking about end-of-life care, or how you feel about 

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Any conversation about 

your wishes should be carried out in a sensitive way. 

Before you talk to your care team, it’A a good idea to start having 

these conversations with those closest to you, so you can give 

your care team as much information as possible. 

Watch a video about care planning and conversations 

که چېرې تاسو د خپلې پاملرنې دپالنولو په هکله یو لیک تر 

 السه کړ

ښایي تاسو د حکومت له خوا یو لیک تر السه کړئ وي او دا سپارښتنه یی درته کړې 

له امله  91 -لکه څرنګه چې تاسو د روغتیا یو بنیادي وضعیت لرئ نو د کوویډوي چې 

 .د سختې ناروغئ له خطر سره مخ یاست

ه یو څخه بستاسو د پاملرنې له ټیم ، وروسته له هغه چي تاسو نوموړئ لیک تر السه کړ

او  ،کس ژر تر ژره درسره اړیکه ونیسی تر څو ډاډه شي چې تاسو په معلوماتو پوهیږئ

په جوړولو او که له مخکې موجود وي د بدلون لپاره ( PCG)د متوقع پاملرنې د پالن 

 . ستاسو په اختیارونو باندې بحث درسره وکړي

ې او دا چ، تړ کوالی شيخبرې اترې باید پدې تمرکز وکړي چې څرنګه دوي ستاسو مال

په ناروغئ اخته شئ نو ستاسو لپاره هغه څه چی مهم دی څنګه  91 -که تاسو د کوویډ

 .ثبت کړي

پدې کې ښایی د ژوند د پای ته  -د پاملرنې په پالن بحث کول ستونزمن کیدای شي 

د زړه او سږو د بیا احیاء او دا چې تاسو ، د پاملرنې په هکله خبرې وشي رسیدو

(CAC)  ستاسو د هیلو په هکله ټولې خبرې اترې باید په . په هکله څه احساس کوئ

 .حساسه توګه وشي

ښه به دا وي چې له خپلو ، رې وکړئمخکې لدې چې تاسو له خپل پاملرنې ټیم سره خب

 نو بیا به خپل د پاملرنې ټیم ته تر شوني بریده، نېږدې کسانو سره خبرې اترې پیل کړئ

 .ډیر معلومات ورکړای شئ

 د پاملرنې د پالنولو او خبرو اترو په هکله یوه ویډیو وګورئ

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
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If you haven’t received a letter 

It would be worthwhile to start having these conversations with 

those closest to you, if possible. 

If you’re in a high-risk group and you’d like to consider making an 

ACP, contact your care team – for example, your consultant, nurse 

or GP. 

 وي’ که تاسو لیک تر السه کړئ نه

دا به ارزښت ولري که تاسو له خپلو تر ټولو نېږدې کسانو سره خبرې ، که شونې وي

 .اترې پیل کړئ

( PCG)کې یاست او وغواړئ د متوقع پاملرنې د پالن  د لوړ خطر په ګروپکه تاسو 

و د بیلګې په توګه ستاس -ماس ونیسئ د خپل پاملرنې ټیم سره ت، په جوړولو غور وکړئ

 .PGنرس یا ، مشاور

If you don’t have an ACP 

Your care team will explain the purpose of an ACP and suggest 

you discuss what you would like to happen if you fall ill during the 

COVID-91 pandemic. They’ll Aupport you to have this 

conversation, and agree and record your wishes so they can be 

shared with your health and care team. 

It can be difficult to start conversations about care planning with 

the people closest to you – discussing things like end-of-life care 

and your wishes about CPR can be emotional and challenging. 

However, if you do become AeriouAly ill, it’A reaAAuring for both you 

and those closest to you to have a record of your wishes and what 

matters to you most. 

 که تاسو لیک ترالسه نکړ

ندیز وړا موخه تشریح کړي او( PCG)پاملرنې ټیم به د متوقع پاملرنې د پالن  ستاسو د

د وبا پر مهال  91 -به درته وکړي چې په دې هکله وغږیږئ چې که تاسو د کوویډ

دوي به مو د داسې خبرو اترو . ناروغه شئ نو څه به وغواړئ چې درته تر سره شي

در سره تر منښتې وروسته هغه ثبت کولو لپاره مالتړ وکړي او ستاسو په هیلو به 

(record )کړي ترڅو یې ستاسو د روغتیا او پاملرنې له ټیم سره شریکې کړي . 

تر ټولو نېږدې کسانو سره د پاملرنې د پالن جوړولو په هکله تاسو ته د خبرو اترو پیلول 

په هکله ستاسو د  CACد ژوند د پای ته رسیدو مراقبت او د  -ستونزمن کیدای شي

که  ،په هر صورت .هیلو په څیر په مواردو بحث کول احساساتي او ننګونکی کیدای شي

تاسو ته تر ټولو نېږدې کسانو ته ددې ډاډ در دا تاسو او ، تاسو سخت ناروغه شئ

او هغه څه چې تاسو ته ارزښت لري ریکارډ یې  کوونکي دی چې تاسو د خپلو غوښتنو

 .لرئ

If you already have an ACP  که تاسو د متوقع پاملرنې پالن(PCA ) تیار ولرئ 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
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If you already have an ACP, it can be changed if you like. A 

member of your care team can contact your GP practice to ensure 

your health records are updated. This ensures the ACP stays up to 

date. 

نو که تاسو وغواړئ بدلیدالی ، لرئ( PCG)که تاسو له مخکې نه د متوقع پاملرنې پالن 

 (PG practice)ستاسو د پاملرنې د ټیم یو غړئ ستاسو له روغتیا پالنې مرکز . شي

سره اړیکه نیوالی شي تر څو ډاډه شي چې ستاسو ریکارډونه په خپله نیټه نوي شوي 

  .له نېټې سره سم نوئ کیږي( PCG)دا ددې ډاډ ورکوي چې د متوقع پاملرنې پالن . دي

COVID-19 and your ACP 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting the 

number of visitors a patient can have in hospital. This means in 

some individual cases, it may not be possible to fulfil every part of 

your care plan. However, your healthcare team will discuss your 

ACP with you and can advise on the best options for your situation. 

Every effort will be made to respect your wishes and the wishes of 

those closest to you. 

If thiA haA an effect on what you’d like to put in your ACP, discuss it 

with your care team. 

 ( PCA)او ستاسې د متوقع پاملرنې پالن  91 -کوویډ

د روغتونونو او د ټولنې پاملرنې ډلې د ، د خپریدو د محدودولو لپاره 91 -د کوویډ

لکه د ناروغ د کتونکو د شمیر محدودول چې په ، خوندیتوب یو شمیر تدبیرونه نیسي

دا په دې مانا ده چې په ځینو ځانګړو حاالتو . ن کې یې یو ناروغ دلودالی شيروغتو

، په هر صورت. کې ښایی ستاسو د پاملرنې د پالن د ټولو برخو بشپړول شوني نه وي

ره بحث له تاسو س( PCG) ستاسو د روغتیا پالنې ټیم به ستاسو د متوقع پاملرنې پر پالن

 .غوره اختیارونو په هکله درته سپارښته کوالی شيوکړي او ستاسو د حالت لپاره د 

هره هڅه به ستاسو د غوښتنو او ستاسو تر ټولو نېږدې کسانو هیلو ته د درناوي لپاره تر 

 .سره شي

کې ځای په ( PCG)که دا په هغه څه چې تاسو یی غواړئ په خپل متوقع پاملرنې پالن 

 . م سره ورباندې بحث وکړئنو د خپل پاملرنې له ټی، کوم اغیز ولري، ځای کړئ

Talking about your care 

Even if you’re in good health, it’A important to talk to thoAe cloAeAt 

to you about your wiAheA for future care, and the deciAionA you’d 

want to be made if you fell ill.  

 د خپلې د پاملرنې په هکله خبرې کول

 لپاره ستاسو د هیلو حتی که تاسو ښه روغتیا هم ولرئ، مهمه ده چې د راتلونکي پاملرنې

او که تاسو ناروغه شئ هغه پریکړې چې تاسو غواړئ ترسره یې کړئ، په هکله یې له 

 . خپلو نېږدې کسانو سره خبرې وکړئ

 د خبرو اترو لپاره زمونږ سپارښتنې ولولئ د پاملرنې په هکله

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/decisions-about-care/talking-about-your-care
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Read our advice for having conversations about care 

For more information about coronavirus (COVID-19) in Pashto go 

to www.nhsinform.scot/translations/languages/pashto 

په هکله د نورو معلوماتو لپاره ( 91 -کویډ)په پښتو ژبه کې د کورونا ویروس 

ns/languages/pashtowww.nhsinform.scot/translatio ته ورشئ. 

9 August 2021  مه1د اګست 

 

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/decisions-about-care/talking-about-your-care

