
  ساتنې ځاند  څخه ویروسونوانفلونزا د  موسمی یااو ۱۹  - کویډ ویروس کورنآد 
؟څرنګوالی  

 شي پاتې کې کورونو خپلو په یاست ناروغ تاسو که .
.ومینځئ  ټوګهمنظمه  په السونه خپل . 

وغورزوئتل د الس نوۍ کاغذ وکاروئ او بیا یې په تړل شوي کثافات دانۍ کې  . .  که 

مخ  خپل پهالس  خپل کیوخت  په ټوخلېاو  پرنجيد  بیانشته  رومال کاغذیسره  تاسو
ونیسي کی  

وکړئمرسته  کې کولو  ښکته پراخه ویروسد  الرېله  الرښوونو الندینئ : 
 
 
 
 

 
،  ناروغي دشکرې،  ویعمر  پورته څخه کلنو ۶۵د) وکړئ پاملرنه  هغوئد  دی  مخامخ ډیرسره  دخطر چی کسان هغه . .

...(،  وی کمزوره سیستمد بدن مدافع  چه کسان هغه یا خلک لرونکي ناروغۍ پښتورګو یا سږو ناروغي،د زړهد   
 دی په خلکسره نور  اسانۍ په شي کولی مګر،  کیږينه  ناروغجدي  څخه ویروس کوروناد  ماشومان 

کیږينه  سپارښتنه اړیکې ترمینځ، لریعمر  دیر چه هغوکسانواو  ماشومانوامله د  همدېله .  وکړیاخته  ناروغی . 
  وکړی دډه راګرځیاو  ګرځی کښی په خلک دیر چی ځایونه هغه چی وکړئ هڅه .

وساتئفاصله   کافي یا وکړئ ډډه څخه اړیکوسره د  ناروغانود  .  

ووهئ زنګته  ډاکټر خپل وکړئ مهرباني،  لرئ نښې څیر په زوکامد  تاسو که . 
ځئته مه  ځایونومحدود  یا خونې، انتظار  لپاره مخنیوي   خپرېدل ویروسد   

لنډۍساه  ټوخی تبه  د ستوني درد سر درد 

20 
sec. 



  ګامونه حکومتد 
اړه په ۱۹ کوید یا ویروس دکرونا  

 ۲۰۲۰ اپریل ۵بجو تر  ۱۲د دغرمی  مارچ ۱۸د  

پوری کال  
 

 تګ او راتګ او سفر 
  ټیل، پلورنځي خوراکي، د  درملتون)وتلل  کارله  پرته،   شي پاتې کې کورونو خپلو په چې کیږي غوښتنهنه  دټولوخلکو

(لپاره مرستېسره د  خلکو اړو  یااو  بانکدفتر ،  پوست،  ډاکټر،  اسټیشن . 
  واټن شوی ټاکل تاسو چېشرط  دې پهسره ،  ملګري یا غړي کورنۍد  یوازې مګر،  کیږي سپارښتنه فعالیت بیرونيد 

منع دي کلکه په غونډي ټولي. وساتئ . 
 

 کار
 واټن ټولنیز، د  لپاره ډندود نورو . ولري امکان چې چیرې که وکړي تنظیم الرې تلیفوند  لپاره ټولوډندود  باید شرکتونه

د  شي کولی شرکت یو. شي وتړل باید دوی وکړي پابندي قواعدو دېد  کولینشي  چې څوک هغه. وشي درناوی بایداصول 
شي وتړل کېصورت  پهد اجباري حالت  حتی یا،  کړي ترالسه جریمهدرنه  کېصورت  په کولونه اطاعت  . 

شوي پليندي  کې سکتورونومهم  په ګامونه دا . 
 

 پلورنځي
شي وتړل باید( پرته پلورنځیو کتاباو  څارویو،  درملتونونو،  خواړود ) پلورنځي . 
موده پورې دقیقو ۳۰تر  لپاره پلوراو د   ځایمتر مربع  ۱۰ لپارهشخص  یو: دیمحدود  السرسی . 

وي یومشتری یوازې کېوخت  یو په چې نو، دېخالص  سالونونه ویښتود  . 
وکړي درناویته  مقړاتو شوۍ نوټاکلخالص دي ، پورېبجو  ۱۰تر  دشپې  پلورنځي شپېد  . 

شي وتړلبه  بازارونه . 
او  اخلی فرمایشونه خپل تاسو یااو  انتقالوي ډوډیته  کورونواو  کیږی منل فرمایشونه مشتریانود  الرېله  تیلیفوند  یوازې

وړیته  کور  
بند دي ځایونه تفریحياو  کلتوري ټول  

 
 ټرانسپورټ

کړي تضمین واټن ټولنیز باید ترانسپورتعامه  . 
ممنوع دي پورې 5تر  اپریلد  کیږيالزمي نه بلل  چېبهر سفر  څخه بلجیمد  . 

 
 ښوونځي

عامه ) ریاستونو واکونواو د  کارمندانو پاملرنې روغتیابه د طبي او  لږترلږه. شوي ځنډول درسونه،  اړه په ښوونځیود 

  کولی،  وکړي پاملرنې ماشومانود  پرته لویانود  چې نلري امکان دا چې کسان هغه.شي تنظیم پاملرنې لپاره ماشومانو( امنیت
ومومي الرهد حل  کې ښوونځیو په لپاره ماشومانود  شي . 

  

دئخالص  وړکتونونه  
. 

دي سیستم کړېزده  لرېد   یوازې پوهنتونونوکېاو  ښوونځئعالي  په  


