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 یوازې کار لپاره لھ نورو خلکو
 سره لیدنھ کولشې  کھ دا واقعی

الزمي وي
.یا د روغتیا دالیلو لپاره

 چھ سره چې موږ  خبرې کوو  د
خھ لرې پاتې یو  ھغو خلکو 

لږترلږه 1 متر
 سپی بھر راوبسلی شوکور تھ ،

نږدې او د لنډ وخت لپاره
 پھ ازاد ځای کې  ګرځي دیشې خو

کور تھ نږدې
خھ لرې یوازې ، د نورو خلکو 
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اصول تعقیب کړئ

کور کې پاتې شوۍ
موږ صرف  بھر تللکور کې پاتې شوۍ
مکور کې پاتې شوۍ
:موږ صرف  بھر تللی شو
(کار تھ تللې ش (منظم کار-
خواړک یا درمل وپیرئ-
د روغتیا الملونھ-
 کور کې پاتې شئ او ډاکټر تھ زن ووھئ
 کھ چیرې موږ ټوخی او تبھ ووې ۵.٣٧
،درجې
اواٻمړجنسی تھ تلو نھ دۍ اجتناب وکو
 کور کې پاتې شئ کھ موږ ویروس ولرو یا
 پھ قرانطین کې. پھ دې حاالتو کې د بھر
:ت منع دیوږ صرف  بھر تللی شو
(کار تھ تللې ش (منظم کار-
خواړک یا درمل وپیرئ-
د روغتیا الملونھ-
 کور کې پاتې شئ او ډاکټر تھ زن ووھئ
 کھ چیرې موږ ټوخی او تبھ ووې ۵.٣٧
،درجې
اواٻمړجنسی تھ تلو نھ دۍ اجتناب وکو
 کور کې پاتې شئ کھ موږ ویروس ولرو یا
 پھ قرانطین کې. پھ دې حاالتو کې د بھر
ت منع دی
:ی شو
(کار تھ تللې ش (منظم کار-
خواړک یا درمل وپیرئ-
د روغتیا الملونھ-
 کور کې پاتې شئ او ډاکټر تھ زن ووھئ
 کھ چیرې موږ ټوخی او تبھ ووې ۵.٣٧
،درجې
اواٻمړجنسی تھ تلو نھ دۍ اجتناب وکو
 کور کې پاتې شئ کھ موږ ویروس ولرو یا
 پھ قرانطین کې. پھ دې حاالتو کې د بھر
ت منع دی

ول کولی شو    ول ال مھم دا  موږ  موږ 

      
     

خھ کار کولو یا د رخصت یا رخصتي کارولو غوښتنھ وکړي خھ د کور  ... کار ورکونکی ممکن تاسو 

خھ پوښتنھ کولی شي چې ولې د قانون پلي کونکي افسران نظارت کوي او تاسو 
وک  چې قوانینو تھ درناوی نھ وکړي جرم کوي تاسو پھ کور کې نھ ناست. 

 او تر 3 میاشتو پورې د نیول یا تر 206 یورو  پورې جریمې دا

کور کې پاتې ش
موږ صرف  بھر تللی شو

کار تھ تللې ش -منظم کار
خواړک یا درمل وپیرئ-

د روغتیا الملونھ-
 کور کې پاتې شئ او ډاکټر تھ زن ووھئ

 کھ چیرې موږ ټوخی او تبھ ووې ۵.٣٧
،درجې

اواٻمړجنسی تھ تلو نھ دۍ اجتناب وکو
 کور کې پاتې شئ کھ موږ ویروس ولرو یا
 پھ قرانطین کې  پھ دې حاالتو کې د بھر ت

منع دی

ان مھ ساتې روپ کې  پھ 

بند دي
•ټول ښوونځي

•دوکانونھ
•بارونھ او رستورانتونھ

•د پیرود مرکزونھ
•سینماګانې ، تیاترونھ او موزیمونھ

•جیم ، د المبو ځایونھ او د لوبو مرکزونھ

کوالودې
•پلورنځي چې ضروري سامانونھ 

او خواړه پلوري
•درملتونونھ

•عبادت ځایونھ   مګر دوی مذھبي 
خدمتونھ معطل شوي


