Quarantine information
تاسو د مالوماتو دا پا ه ترﻻسه ک ې که تاسو او/يا ستاسو کورن د روغتيا له ډيپار من
قرنطين تر ﻻندې راولي.

خه يو ليک )فرمان( ترﻻسه ک ی چې تاسو د کورني

ولې دا اقدام ترسره کي ي؟
يو ه دليل شته چې موږ شکمن کوي چې تاسو او/يا ستاسو په کورن کې يو غ ی د کروناوايرس په نادر وايرس باندې اخته شوی دی.
د روغتيا ډيپار من دا تصميم نيولی چې تاسو د کورني تر اجباري قرنطين ﻻندې راولي تر و نورو ته د دې وايرس له خپرٻدو مخنيوی وک ي.
دا وايرس د مشخصو اشخاصو ،لکه له روغتيايي ستونزو او يا کمزوري مصونيت لرونکو مسنو اشخاصو لپاره ډٻر وا من دی.
قرنطين په ه مانا دی؟
قرنطين په دې مانا دی چې تاسو اجازه نه لرئ تر و له خپلې استو نې خه ان د قدم اخيستلو يا خريدارۍ لپاره بهر وو ئ.
تاسو بايد په خپله خونه کې پاتې شئ .تاسو نشئ کولی تر و په تفريحي فعاليتونو کې برخه واخلئ.
د ومره وخت لپاره بايد په قرنطين کې پاتې شم؟
ستاسو قرنطين په احتمالي تو ه ايي تر دوو اونيو دوام ومومي .د روغتيا ډيپار من به مشخصه نې ه تعين ک ي.
ايا اجازه لرم تر و له خپلې خونې ووزم؟
نه .تاسو يوا ې په هغه صورت کې د وتلو اجازه لرئ که له هغه تشناب خه کار اخلئ چې په ان

کې موقعيت لري.

ه بايد وک م؟
خپل ﻻسونه وخت په وخت ونيسئ او که پوزه مو بهې ي ،له کاغذي دستمال خه کار واخلئ.
که تاسو له نورو اشخاصو سره خونه شريکوئ ،له هغو کسانو خه وا ن ډٻر ک ئ او فزيکي اړيکې ورسره بندې ک ئ.
دا زما د کورن /مل رو لپاره په ه مانا ده؟
تاسو کولی شئ له خپلې کورن يا مل رو سره چې ستاسو سره په يوه خونه کې نه اوسې ي ،د ليفون له ﻻرې اړيکې وساتئ.
خواړه به ه ډول ترﻻسه کوم؟
کارکوونکي به تاسو ته خواړه ستاسو خونې ته دروړي .تاسو اجازه نه لرئ چې کانتين ته د ننه شئ.
که د ناروغ احساس وک م ،ه بايد وک م؟
کارکوونکي به تاسو وخت په وخت چک ک ي تر و و وري چې روغتيايي وضعيت مو ه ډول دی.
که طبي مرستو ته اړتيا لرئ ،دا خبره له يوه چا سره شريکه ک ئ .ډاک ر به ستاسو خونې ته راشي تر و له تاسو سره و وري.

