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د  ۲نوفمبر تدابیر
سریزه
دولت د کرونا د ودرولو په موخه قوانین جوړ کړي دي .ددې قوانینو درناوی وکړئ .که دا کار سرته ورسوئ
بیا تاسو نه ناروغه کېږئ یا نور کسان نه ناروغه کوئ .پولیس څاري چې آیا تاسو دا قوانین عملي کوئ او که
نه؟
پاملرنه :ځینې ښارونه او ښاروالۍ ګانې خپل اضافي قوانین لري .په دې برخې کې د خپل د ښار یا ښاروالۍ
انټرنټ پاڼه کنترول کړئ (وګورئ).

طالیی اصول










خپل السونه په مکرره توګه په اوبو او صابون پرېمنځئ.
د خولې ماسک وکاروئ
د نورو کسانو څخه لږ تر لږه  1,5متر واټن وساتئ.
نږدې اړیکې ډېر تر ډېره تر  ۱کس پورې محدود کړئ .د خپلو نږدې اړیکې څخه  1,5متر واټن ساتل
اړین نه ده.
اغیزمندو کسانو ته اضافي پام وکړئ:
 هغه کسان چې عمرونه یې د  ۶۵څخه لوړ ووسي. هغه خلک چې د زړه ،سږو یا پښتورګو ستونزې لري هغه کسان چې ډېر ژر د التهابی ستونزې سره مخامخ کېږي.د کور څخه کار وکړئ.
د کوټې هوا تازه وساتئ :کړکۍ خالصه پرېږدئ.
غوره به دا وي چې بهر د یو بل سره وکړئ.

نورو ښارونو یا هیوادونو ته سفر کول




په بلجیم کې:
 تاسې اجازه لرئ چې هر چېرته سفر وکړئ. آیا تاسو د عامه ترانسپورت (لکه سرویس ،ټرم یا اورګادي) څخه کار اخلئ؟ آیا ستاسو عمر د ۱۲کلونو څخه لوړ دی؟ تاسو مکلف یاستئ چې د خولې ماسک یا د غاړې د دستمال په مرسته خپله خوله
او پزه پټه کړئ .تاسو مکلف یاستئ چې دا کار سرته ورسوئ.
 تاسو اجازه نه لرئ چې د  ۲۴بجو د شپې څخه تر  ۵بجې د سهار پورې کوڅې ته ونه وځئ.بهر ته تلل:
 ښه به دا وي چې تاسو دهیواد څخه بهر سفر ونکړئ .دا یو مشوره ده. آیا تاسو مکلف یاستئ چې بهر ته الړ شئ؟  ۳سیمې شتون لري. تاسو کوالی شئ چې زرغون سیمو ته سفر وکړئ .دا سیمې خوندي دي.

 غوره به دا وي چې تاسو سور او نارنجي سیمو ته سفر ونه کړئ.
 د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ.diplomatie.belgium.be :
 هر هیواد خپل قوانین لري .تاسو کوالی شئ چې دا قوانین د الندیني لینک تر الندې پیدا کړئ.https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

-

مخکې له دې څخه چې تاسو بېرته بلجیم ته راشئ اړین ده چې یوه فورمه ډکه کړئ .تاسو کوالی شئ
دا فورمه په الندې لینک کې ومومئ:
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

 آیا تاسو د  ۴۸ساعتونو څخه زیات سور سیمې کې اوسېدلي یاستئ؟ کچېرې داسي وي بیا دا  3عملهبه خامخا سر ته ورسوئ:
 .1تاسو کوالی شئ چې فورمه ددې لینک له طرېقه ډکه کړئ:
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

 .2آیا تاسو اس ام اس تر السه کړئ دی؟ که چېرې داسې وي بیا تاسو باید قرنطین شئ .تاسو باید
لږ تر لږه د  ۱۰ورځو لپاره په کور پاتې شئ .یواځې هغه مهال بهر الړ شئ چې ډېر ضرورت
وي .د بېلګې په توګه :درملتون ته ،ډاکټر ته یا سوپر مارکېټ ته .تل د خولې د ماسک څخه کار
واخلئ.
 .3آیا تاسو اس ام اس تر السه کړئ نه دی؟ که چېرې داسې وي بیا الزمه نه ده چې تاسو قرنطین
شئ.

کار




د کور څخه کار کول .تاسو مکلف یاستئ چې دا کار سرته ورسوئ.
آیا تاسو مکلف یاستئ چې د کار لپاره د خپل کار ځاي الړ شئ؟
 تاسو مکلف یاستئ چې د خولې ماسک وکاروئ. د کوټې هوا تازه وساتئ :کړکۍ خالصه پرېږدئ.آیا تاسو پوښتنې لرئ؟ تاسو د خپل د کار څېښتن څخه معلومات ترالسه کوئ.

دوکانونه








اړین دوکانونه پرانیستې دي .د بېلګې په توګه :سپرمارکیټ ،نانوایی ،درملتون یا پوسټ .د بوټو او ګالنو
پلورنځي ،د اخبر پلورنځي او تعمیراتي وسایلو پلورنځي هم خالص دي.
 تاسو اجازه لرئ چې ډېر تر ډېره  ۲کسانو سره یو ځاي سودا وکړئ. تاسو کوالی شئ چې ډېر تر ډېره  ۳۰دقیقې په دوکان کې سودا وکړئ. د خولې ماسک وکاروئ .تاسو مکلف یاستئ چې دا کار سرته ورسوئ.نور ټول دوکانونه بند دي .تاسو کوالی شئ چې محصوالت پسې ورشئ یا یې کورته وغواړئ.
مارکېټ شتون لري .د زاړه وسایلو مارکېټ ،د ژمي مارکېټ او د کرسمس مارکېت مجاز نه دي.
د شپې دوکان د شپې تر  ۲۲بجو پورې خالص دی.
تاسو اجازه نه لرئ چې د ماښام له  ۲۰بجو څخه وروسته الکلي مشروب واخلئ.
د سلمانی دوکانونه او آریشګاه ګانې بند دي.

رستورانتونه



چاي خونې او رستورانتونه بند دي.
تاسو کوالی شئ چې تر  ۲۲بجو د شپې پورې د خوړو د اخیستلو لپاره ورشئ (چې د خپل ځان سره یې
ویسئ).

ټولنیزې اړیكې


تاسو اجازه لرئ چې ډېر تر ډېره  ۱ثابته کس سره اړیکې ولرئ 1.5 .متره واټن ساتل بیا اړین نه دی.
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آیا تاسو نور کسان خپل کور ته دعوت کوئ؟ تاسو اجازه لرئ چې د کورنۍ په سر ډېر تر ډېره  ۱کس سره
چې نږدې اړیکې لرئ خپل کورته دعوت کړئ.
آیا تاسو یوازې ژوند کوئ؟ تاسو کوالی شئ چې خپل نږدې اړیکه او یو بل کس خپل کور ته دعوت کړئ.
دا کسان اجازه نه لري چې په یو وخت کې ستاسو په کور کې ووسي.
آیا تاسو په کوڅو کې یوځای کیږئ؟ تاسو کوالی شئ چې ډیر تر ډېره  ۴کسان سره یوحای شئ .اړین ده
چې تاسو د یو بل څخه  1,5متره واټن ساتئ .هغه ماشومان چې عمر یې د  ۱۲کالو څخه ټېټ وي په دې
ډلې کې نه شاملېږي.

حرکت کول



تاسو کوالی شئ چې ډیر تر ډېره د  ۴کسانو سره یوځای سپورت وکړئ .د یو بل څخه  1.5متره واټن
وساتئ.
سپورتي کلپونه ،د المبو حوض ،د هوساینې مرکزونه او د فټنس مرکزونه بند دي

د ازګارتیا وخت






هرڅه بند دي .د بېلګې په توګه ،سینما ،قمارخونې ،تفریحي پارکونه او ژوبڼ.
هیڅ ډول محفلونه یا نندارتونونه شتون نلري .د بېلګې په توګه :تیاتر یا کنسرټونه.
کتابتونونه خالص دي.
د بهر لوبو ځایونه پرانیستې وي.
د رخصتۍ پارکونه د نومبر په  ۳نیټې بندېږي .حوضونه ،رستورانتونه او د پارک بار ال دمخه تړل شوي
دي.

دین






د عبادت مراسم سر ته نه رسېږي.
عبادت خونې خالص دي.
 تاسو کوالی شئ چې ډیر تر ډېره  ۴کسان سره یوحای شئ. د یو بل څخه  1.5متره واټن وساتئ. تاسو مکلف یاستئ چې د خولې ماسک وکاروئ.د جنازې مراسم د  ۱۵کسانو په حضور کې سر ته رسېږي .وروسته له مراسمو څخه د خواړه پروګرم
شتون نه لري.
د ودونو مراسم سر ته رسېږي .دا کار یوازې د ناوي او زوم ،ډېر تر ډېره د دوهو شاهدان ،د ښاروالۍ
مامور یا مال امام (کشیش یا امام) په حضور مجاز دی.

ورکتونونه او ښوونځي



وړکتونونه خالص دي.
تر  ۱۵د نوفمبر پورې زدکړې نشته .ستاسې ښوونځى تاسو ته نور معلومات درکوي.

تشویق
دا اصول د ټولو د روغتیا لپاره مهم دي .ټول باید ددې قوانینو درناوی وکړي.
ستاسو څخه مننه چې دا کار کوئ .مونږ په ګډه د کرونا ویروس ودرولی شو.
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