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 معلومات
 19 –کرونا ویرس کوئید 

 
 Traduit du français vers le pashto 

 

ماشومتوب او زده کړه  
 

 3 نومبر 2020

 

 ستنیدلبیرته  په لوربریا د ، د ټولو په موخهخوندیتوب د د زده کونکو او کارمندانو 
 

د وضع شویو تدابیرو او د لومړني ښوونځې زده کوونکو  زده کوونکي به د قرنطین په جریان کې د لومړی کال او دویمي درجي

لکه څرنګه چې مونږ ورته قوانین له وړاندې څخه په  خپلو زده کړو ته دوام ورکوي، لپاره په جبري توګه د ماسک اغوستلو سره

 متوسطه او عالي لیسو کې پلې کړي دي. همداراز وړکتونونه په هم خالص وي.

 

 

 تعلمي کال په منځ کې د روغتیا ساتنهد نوي 
 

 د یو پیاوړي روغتیایي پروتوکول له مخي پرانیستي دي، په شمول د ورځنې وړکتونونه، کالجونه او لیسي

 د لومړنې ښوونځي د زده کوونکو لپاره د ماسک جبري اغوستل جاري دي.
 

 لیسو زده کوونکو ته ښه راغالست ویل کیږي.د ریاست جمهوري د اعالناتو مطابق، ټولو د مکتبونو، کالجونو، او 

 

نیټې څخه د پلې کیدو وړ دی. نوموړی پروتوکول د روعتیا د عالي شورا د  2د نومبر له  2020د روغتیا پرمختللی پروتوکول د 

 سپارښتنو مطابق دی.

 

ډونو حقیقت کې د سختو مشاهده کیددونکو خن دا پهپه عملې بڼه، دا پروتوکول د بیالبیلو اقداماتو د پیاوړي کیدو لپاره کارول کیږي. 

ګډ عمل دی )د ماسک اغوستل، د السونو مینځل، داسي نور..( د احاطې منظمه هوا او د زده کونکو د یوځای کیدو محدودیت د هوا 

 د ککړتیا خطرونه خورا کموي.

 

له څرنګه چې له وړاندې څخه د لومړنیو ښوونځیو د ټولو زده کوونکو لپاره اوس د ماسک اغوستل په عامه ځایونو کې جبري دي، 

 د منځنې او عالي لیسو لپاره جبري وو.

 

 ساعتونو کې د بشپړي هوا سره. 2د احاطې هوایی ځواک پیاوړی او سیستماتیک دی، لږ تر لږه په هرو 

 

 یو ځای کولو په شمول مقررات هم تقویه شوي دي.د زده کوونکو د 

 

ایونو د ځانګړو ځد فزیکي یا رواني ستونزو سره د ماشومانو لپاره  ،شتون لريمرکزونه( هم  تنفسي ماشینونوفوق العاده پاملرنه )

 .انستیتوتونه وزده کړطبي ، په ځانګړي توګه د جوړښت

 

 لوړ زده کړي

 

 .اقداماتو سره مطابقت ترسره شي روغتیایي د شایدهم د استثنا تابع دي او  مسابقيروزنه او 

 

همدازاز د لوړو زده کړو وزارت خبرداری لري چې انسټیټونه به پرانستې پاتي شي. که څه هم، د لوړو زده کړو موسسو ته عامه 

السرسی اوس په ځانګړو قضیو کې محدود دی. په ځانګړي ډول، تدریس په غیري حضوري ډول ترسره کیږي. حضوري زده کړي 

غیري حضوري زده کړو امکان نه د ه ترسره کیدلی شي یا په هغه په صورت کې چې د عملې زده کړو او تخنیکې زده کړو په موخ

 ، زرعتي سهولیات، البراتواري تجربي او داسي نور(.CFAیو شمیر )د بیلګې په ډول وي 

 

چې د  هکه په ساده ډول ووایو، دا په هغه حالت کې صورت نیسي چې له مشخص توکو یا مشخصو تولیداتو څخه استفاده کیږي یا کل

 یو مسلک یا مهارت زده کړه ترسره کیږي چې باید مخامخ تدریس ترسره شي یا مخامخ تدریس ته اړتیا ولري.
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د پوهنتون په کتابتونونو او د اسنادو مراکزو او په کمپیوټري وسایطو مجهز خونو کې د تقرر د پوهنتون یو شمیر خدمات ساتل شوي: 

الرې  په اداري خدماتو کې د ګمارنې له ;د پوهنتون د رستورانت لخوا چمتو شوي خواړه وپلورئ ;په واسطه د زده کونکو هرکلی

د ناروغۍ د مخنیوي درملو او روغتیا هڅونې خدماتو او ټولنیزو خدماتو ته السرسی، ټولنیز فعالیتونه چې د زده کونکو  ;هرکلی

 خوا تنظیم شوي.اتحادیې، البراتوارونو، او د دوکتورا زده کونکو د څیړنې ل

 

 په عامه تعلمي تاسیساتو او ښونځیو کې د ماسک غوستل
 

څارونکو، اداري پرسونل، استادانو، د زده کوونکو قانوې ساتونکو، ماسک په هره کچه جبري دی، د ښوونځي د  د لویانو لپاره:

 بهرنې ساحي په شمول د بیلګې په ډول )د لوبو میدان یا نورو ځایونو کې(.

 

د ماسک اغوستل جبري دي،  کلنو یا له دي څخه پورته ماشومانو لپاره ) وړکتون، منځنی او عالي ښوونځیو زده کوونکي(:د شپږ 

 د ښوونځي څخه دباندې ساحي په ګډون.

 

د روعتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو مطابق د ماسک  د شپږ څخه کم عمر لرونکو زده کوونکو لپاره )د وړکتونونو زده کوونکي(:

 اغوستلو سپارښتنه نه کیږي.

 

 ځانګړي قضیي
 

  شيوپاملرنه  بایدکارول کیږي، مګر تر هغه ځایه  نهلپاره  کښیناستلوماسک ډول د ښوونځي د پاملرنې په ساحو کې: هیڅ 

 .یوځای کیدو څخه مخنیوی وشيد سره  له ګروپونوفزیکي واټن ته درناوی وشي او د زده کونکو  ترڅو

  په سپورت کې: دEPS ښوونکو تر څارني الندې، ماسک کارول جبري نه دي مګر ټولنیز واټن باید په نظر کې ونیول شي. 

 .په تخته یي ښوونځې کې: د خوب لپاره ماسک نه کارول کیږي. تختونه باید له یو متر څخه زیاته فاصله کې موجود وي 

  ده کونکی ممکن د ماسک اغوستلو څخه معاف ډاکټر په مشوره، ز کیدونکيد ځانګړي رنځپوهنې په صورت کې او د حاضر

 .شي

  د خطراناکو کورنیو لپاره: ماسک د ټولنیزو خدماتو لخوا ځانګړی شوی دی. ښوونځی کولی شي ماسکونه وړاندې کړي که

 چیري یو زده کوونکی په تیر وخت کې کوم ماسک ونلري.

 

 ګڼي ګوڼي څخه مخنیوی وشي.استخدامونکې مکلف دي ترڅو د تګ راتګ وختونه تنظیم کړي ترڅو د 

 

د عامه خدماتو لپاره، د هغه چا لپاره چې ترسره کولو وړ وي، په غیري حضوري به خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. پوستي خدمات 

 او عامه خدماتو میزونه به پرانیستي پاتي شي.

 

کورنو اشخاص څوک چې په  سربیره پر دي، کارکونکي په جدي خطر کې او د جدې خطر لرونکو اشخاصو شریک شوي

غیرحضوري ډول کار نشي ترسره کولی یا هغه څوک چې د خپل فعالیتونو په جریان کې یي پوره توګه ساتنه نه وي شوي ممکن  

 شي د طبیب یا مسلکي معالج سره مشوره وکړي ترڅو د کار د مداخلې او د قرنطین سند ترالسه کړي.
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