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   پروتوکول  ملي باوري کولو لپاره خوندیتوب او روغتیا کارمندانو يشرکت  د مخ سره ناروغۍ COVID-19 د
 

 سیستماتیک کوي. د ماسک اغوستل  پروتوکول په بندو او تړلي ځایونو کې 
 

په سيمو کې د ويروس د جريان تنوع ته په پام کې نيولو    بل خوا  له يوې خوا د سازمانونو او کاري چاپيلایر تنوع او خو بيا هم،  
چولو  ډول د ماسک ا   سيستماتيک  په بند اجتماعي ځايونو کې په چې هغه استثناوې او موافقتونه وڅيړي چې  غوښتل  سره، دولت  

چا چې په دې  ته مراجعه وکړه   (HCSP) روغتيا عالي شورا   ه عامد  نو په دې لړ کې دولت  شي.    ولې رامينځته کعمومي اصول  
 .نظر خپور کړاګست خپل م 28اړه په 

 
 :  شي استثنا ورکول  څخه اغوستلو ماسک د  چې کوم  کوي مشخص  قضیې   دوه  پروتوکول ملي  نوی بنسټ، پر نظر غهد  د هم 

 ؛ کارمند په خپل دفتر کې يوازې کار کوي  يو  کله چې •

مګر هغه وخت کله چې   په ورکشاپ کې، ځکه چې کارمندان اکثرا اړتيا لري د اوسط په پرتله ډيرې شديد فزيکي هڅې وکړي، •
  غه چې د او  کې د خلکو شمير محدود وي،  هساح کاري    کله چې پههوا شرايط د مقرراتو سره مطابقت ولري، او    يزد هوا / کار

  اغوندي. پيک لرونکي خولۍ  ترټولو لوی ممکنه فاصله درناوی کوي او په خپل مينځ کې د لک خ
 

  چې   کارمند  يو:  شته    همنرمي امکان    د  ،کې  ځایونو   خالص  په  ډول  ځانګړي   په  ، په صورت کې  دفترونو  مشترکو   د   همدارنګه 
  پوره   معيارونه  شمير  يو   چيرې  که لری کولې شي،    له مخ څخه  ماسک   خپل لپاره    وخت   لنډ د    نو   وي   کېځای    کاري  خپل   د   کله

  ماسک   لپاره  تل   د   کې  جريان  په   ورځې   د .  لري  اړه   پورې   کچېد    جريان  د   ويروس   د   کې   ډيپارټمينټ  په   يې   به   اندازه   شمير   د   وي، 
 منع دي.   کول  لرې

 
  د   لپاره  مودې  لنډې  د  په بندو ځايونو کې  توګه،  په   مثال  د) وي  نه  موافق  سره  اغوستلو  ماسک  د  چېپه اړه    فعالیتونو  هغه  د

د ټولنيزو    وزارت   نو په دې اړه   ( د درناوي په کولو سره  ته  اقداماتو  تنظيمي  شوي  ټاکل او د    ، په اړه  خبرو  عامه  يا  خبرو  زباني
 ته دوام ورکوي تر څو په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي او حل الره يئ ومومي.   اترو  خبرو شريکانو سره 

 
  فعاليت   د  او   کړي   مشخص   شرايط   کولو   پلي   پروتوکول   د   ،دننه  کې   چوکاټ   په   اترو   خبرو   وټولنيز  د   چې   شوي   هڅول   شرکتونه 
 . ونيسي  کې  پام په وضعيت ځانګړي

 
 . شي  پلي کې شرکتونو  په  به  ډول تدريجي  په او نيسي  ځایپروتوکول  ملي  قرنطين د د  به  پروتوکول دا
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