
Барномаи Иттиҳоди Аврупо «Ташаббуси Аврупо 
дар масоили демократия ва ҳуқуқи инсон»

Маълумот дар бораи 

пешгирӣ ва вокуниш ба 

сирояти коронавирус 

COVID-19

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв 
иборат аст, ки онҳо қарор доданд 
тадриҷан дониш, захира, ва такдири 
хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли 
васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 
демократӣ ва рушти бардавомро бунёд 
намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, 
арзи таҳаммул ва кафолати озодии 
шахсиро нигоҳ доштаанд. 
Иттиҳоди Аврупо омода аст 
муваффақиятҳо ва арзишҳояшро бо 
мамолик ва қавмиятҳои берун аз 
сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин 
лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон 
аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, 
ҳамасола тақрибан 35 млн. евро барои 
рушди мамлакат фароҳам меоварад.

Комиссияи Аврупо мақомоти иҷроияи 
Иттиҳоди Аврупо мебошад.
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Нишонии мо

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо 
ва Вазорати федералии Олмон 
оид ба рушд ва ҳамкории 
иқтисодӣ маблағгузорӣ
 карда мешавад.  
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Лоиҳаи мазкур аз тарафи DVV International 
амалӣ мегардад. Мундариҷаи маводи мазкур 
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риояи конуният
Bureau of Human Rights and
Rule of Law
Бюро по правам человека и
соблюдению законности

амалӣ мегардад

Лоиҳа аз тарафи



Бо аломатҳои сирояти коронавирус Шумо 
метавонед дар Инфографика шинос шавед.¹

ХАТҲОИ МУФИД БАРОИ ТАМОС

Варақаи иттилоотӣ аз ҷониби Ташкилоти 
Ҷамъиятии "Идораи  ҳуқуқи инсон ва риояи 
қонуният" дар доираи лоиҳаи "Беҳтар 
намудани дастрасӣ ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангии маҳкумшудагон ва 
собиқ маҳкумшудагон дар Тоҷикистон" таҳия 
шудааст.

COVID 19 ин бемории сироятиест, ки дар натиҷаи 
охирин коронавирусҳои ба қарибӣ кашфшуда ба 
вуҷуд омадааст. Хуруҷи беморӣ дар ш. Ухан, Чин 
моҳи декабри соли 2019 ба қайд гирифта шудааст.

Рақами шабонарузии ройгон  вобаста ба 
коронавирус - 311.² 

Хати шабонарӯзии ройгони доимоамалкунандаи 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
Тоҷикистон вобаста ба Коронавирус – 511

Рақами шабонарузии ройгон  вобаста ба 
коронавирус барои сокинони  ВМКБ – 8686
Рақами телефони шабонарузии  ройгон, хати 
доими вобаста ба  коронавирус барои сокинони 
ш.Бохтари вилояти Хатлон 83222 2-21-23

Бо рақамҳои хати доимоамалкунанда оид ба ҳар 
гуна саволҳои марбут ба коронавирус метавонед 
маслиҳат гиред: дар бораи аломатҳо ва пешгирии 
COVID-19 маълумот гиред, дастгирии психологӣ 
гиред ва саволҳои дигар диҳед.

 

Ёрии таъҷилӣ - 103 (аз телефонҳои мобилӣ)
Сомонаи Портали ягонаи миллӣ дар бораи 
коронавирус (COVID-19) - www.covid.tj

Рақамҳои телефони Марказҳои саломати 
(поликлиники) дар ш.Душанбе:⁵

Марказҳои алоқа вобаста ба масъалоҳои COVID-19 
дар вилояти Суғд:

Рақамҳои телефони Марказҳои саломатии 
ш.Хуҷанд:⁶

Душанбе Хатлон Суғд ВМКБ

372273174
8322222341
8322222273

8342246592
935087175
935815566

Душанбе
вилояти 

Суғд

907725432
ш. Хуҷанд

(83422) 5-54-50,
4-39-11

ш.Бохтар (рақами 
телефонҳои 
духтурони 
касалиҳои сироятӣ) 
Духтур Муҳиддинов 
904178689;
Духтур Шералиев  
906777120;
Духтур Зубайдов
883880889.

г. Хорог
937335745

вилояти 
Хатлон

ВМКБ

ш. Исфара 
(83462) – 21843 

ш.Кулоб
985656567

Мурғоб 
935843770,
937036461

МСШ № 1
231-87-21;
231-38-38
МСШ № 2
236-79-25
МСШ № 3

225-54-30; 225-43-21
МСШ № 4
234-54-75
МСШ № 5
226-04-16

МСШ № 6   
221-15-83
МСШ № 7   
233-48-03
МСШ № 8   
224-25-24
МСШ № 9   
236-88-50
МСШ №10  
236-44-61

МСШ №11  
260-69-29
МСШ №12  
234-27-89
МСШ №13  
223-02-94
МСШ №14  

918-61-20-89
МСШ №15  

900-13-69-29

(83422) 4-69-60
(83422) 4-69-61
(83422) 4-69-62

(83422) 4-69-63
(83422) 4-69-64
(83422) 4-69-65

Маркази саломатии 
№1

Маркази саломатии 
№3

Маркази саломатии
№5

(83422) 6-34-42 (92) 770-25-08
(92) 740-04-77
(93) 538-26-48

(83422) 2-44-97
(92) 744-00-85

Маркази саломатии 
№2

Маркази саломатии 
№4

Маркази саломатии 
№6

(83422) 6-66-19
(92) 735-09-02
(92) 940-01-70

(83422) 5-10-94 (83422) 4-15-75
(92) 773-32-33

Рақами телефони Маркази 
саломати дар ш.Хоруғ

2020

Хатти доимоамалкунандаи 
ёрии психологӣ

83522 2-22-45

¹ Сарчашмаи  инфографика: LeParisien. Сарчашмаи  
нашри тоҷики: www.pressa.tj
² Хати мазкур бо дастгирии молиявии ҶСК  
«Коммерсбонки Тоҷикистон» ташкил шудааст.

³ Сарчашма:  www.covid.tj
⁴ Сарчашма: h�ps://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/
20200423/koronavirus-u-vorot-kak-zatshi�t-ot-zarazheniya-
sebya-i-svoih-blizkih

Телефонҳои боварии портали миллии 
дар бораи коронавирус (COVID-19)³

Рақамҳои телефони беморхонаҳои сироятӣ:⁴ 

⁵ Сарчашма: h�ps://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/
20200504/sobrali-dlya-vas-nomera-telefonov-vseh-poliklinik-
goroda-dushanbe, www.covid.tj 
⁶ Сарчашма: h�p://sugdnews.com/

Маълумот дар бораи пешгирӣ ва вокуниш 
ба сирояти коронавирус COVID-19.


