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 معلومات
 19 –کرونا ویرس کوئید 

 
 

Traduit du français vers le pashto 

 

 دنده
 

 2020 نومبر  3

 

و ا ، ساتنه دوامداره وساتيمسلکونو ساتنه چې د دې ویروس قرباني ديهغو چې بحران شتون ولري، دولت به د ټولو  هغه پوريتر 

 .د مرستې اقدامات یې تنظیموي

 

ټول  د لومړي وزیر لخوا پرانستل شو.نیټه  3ملیارد ډالرو پالن چې د سپټمبر په  100د دا د فرانسي د بیا استولو عملیاتو هدف دی، 

 relance-ncehttps://www.gouvernement.fr/fraوضع شوي اقدامات په الندې ویپاڼه کې شتون لري: 

 (دلته یي په ساده فرانسوي ژبه کې موندلی شئ)

 مهرباني وکړئ د بیالبیل اقداماتو په اړه په منظم ډول پلټنه وکړئ ترڅو څرګنده شي چې کوم یو تاسو پوري اړه لري.

 

په ستونزمن حالت کې د شرکتونو او اتحادیو لپاره د اضطراري اقداماتو په اړه ځانګړي معلوماتې شمیره د دوشنبې له ورځ د نومبر 

 )یوازې په فرانسوي ژبه د السرسي وړ ده(بجو روښانه ده  9څخه د سهار په  نیټې 2

0806 000 245 

 

 د کارکونکو ساتنه او روغتیا: لومړیتوب دی
 

 د روغتیایي بهران وخت کې دنده څه ډول تنظیم کړي.ه کوي ترڅو نکو او د هغوی له استازو سره مرستکارکودولت له 

 

نیټه، د کار   31کال د اګسټ  2020دی چې د خپلو کارکونکو د روغتیا او ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. د  هغه څوک استخدامونکی

یا او روغت د کرونا ویروس د اوبا په جریان کې د شرکتونو د کارومندانو د چې له مخي به یيوزارت یو ملې پروټوکول خپور کړ، 

 ،) لینک یوازي په فرانسوي ژبه شتون لري(. دا مقررات د ټولو سیکتورونو لپاره د اعتبار وړ دي ساتنې څخه ډاډمنتیا ترالسه کیږي

ځای  د ،کول په نښه، (اغوستنهاجباري )د ماسک تجهیزات ، شخصي محافظتي مخابراتجریان،  مدیریتې شرکتد د بیلګې په ډول 

 پاکول او غیر منتن کول.

 

پاڼې ) مشورې صفحي او سوداګرۍ الرښودونه بشپړوي،دا پروتوکول د مسلکي فدراسیونونو او ټولنیزو شریکانو په مشارکت د 

 یوازي په فرانسوي ژبه شتون لري(.

 

دا  .باید پلي شياقدامات فزیکي واټن  د او کې خنډپ لخوا، هغه الرې چېد سوداګرۍ یا فعالیت سکتور  ،توضیحاتمشورې هري د 

 د ښه عمل د ترسره کولو لپاره معیارونه چمتو کوي.  الرښودونيپاڼې )شیټونه( او 

هڅونه  د توزیعکارکونکو څخه د لږو اشخاصو په درولودو د عوامو لپاره ماسکونو  50سربیره پر دي، حکومت  شرکتونو ته د 

 لخوا. سپارښتنېال پوسټ د بازارموندنې او توزیع سره  په دې پلیټ فارم کې د وینځلو وړ ماسکونوکوي، 

 

کوونکي او استخدامونکي دواړه د روغتیایي ترڅو د هر شخص څخه ساتنه وشي، د کار وزارت انالین متنونه خپاره کړي ترڅو کار

 ه خبرتیا ترالسه کړي.بهران په وخت کې د شرکتونو د مسؤلیتونو یا وړاندیزونو څخ

 

 سیناتوري پروتوکول

 متن ولولئ

 

 )پروتوکول او متنونه په فرانسوي ژبه کې د السرسي وړ دي(

 

 

 نیټه د ولسمشر لخوا اعالن شوه. 14کال اکتوبر په  2020د روغتیا اعالمیه د 

 

 اوسنی وضعیت ددي زمینه برابروي ترڅو ټولنیز واټن او سفرونه کم کړل شي.
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کارمندان او ازاد کارکوونکي، د هغه چا فعالیتونه چې له لیري څخه تنظیم کیدلی ، کارکوونکي، چې ټول شرکتونهدا په دي معنی 

 شي، باید په مخابراتي ډول خپل کارونه ترسره کړي.

 

 مقررات په الندې ډول دي:

  ورځي خپلو کارونو ته ادامه  5/5د لومړي فضیي سناریو: هغه اشخاص چې دندې یي له لیري څخه تنظم کیدلی شي باید

 ورکړي.

  دویمي قضیي سناریو: هغه کارکونکي چې دندې یي په غیري حضوري ډول مخ ته نه ځي باید نیمه وخت خپلو دندو ته

 دس چې د کار لپاره ځینې خاصو شیانو ته اړتیا لري(والړ شي ) د بیلګې په ډول انجنیر، تخنیکر یا مهن

  دریمي قضیي سناریو: ځینې سوداګرۍ په غیر حضوري ډول پرمخ نه ځي ) هغه کارکونکي چې په پلورنځیو کې دنده

ترسره کوي، د ساحي مدیران او ساختماني کارکوونکي، دهقانان، د کور کارکوونکي او داسي نور...( دا ډول فعالیتونه 

  .ادامه ولريپه حضوري ډول د صحي مقرراتو په پام کې نیولو سره  باید

 

 

 استخداموونکي اړ دي ترڅو تګ او راتګ وختونه تنظیم کړي ترڅو د ګڼې ګوڼې څخه مخنیوی وشي.

 

 د د عامه خدماتو لپاره به په ټولو هغه اشخاصو چې ترسره کولو وړ وي د غیر حضوري کار مقررات پلې شي. د پوستې دفتر او

 عامه خدماتو میزونه به خالص پاتې شي.

 

کولی چې له هغه اشخاص چې په خطر کښې وي یا هغه اشخاص چې د حساس اشخاصو سره کور شریکوي او نشي له دی سره، 

یا کاری طبیعب سره مشوره وکړي تر  GPیا هغه څوک چې مناسب حفاظت ته الس رسی ونلري باید له خپل کور څخه کار وکړي 

 او د ځانله والی په اړه تصدیق پاڼه ترالسه کړي.  څو د کار

 

 زیان منونکی کارکوونکي یا خپلوان

 (لینک یوازي په فرانسوي کې دی) 

  

 د کار کوونکو والدینو لپاره مالتړ

 

دولت اړ دي چې والدینو ته حال الرو زمینه مساعده کړي کوم چې د خپلو ماشومانو پاملرنه او ساتنه پر غاړه لري ځکه د هغوئ 

کورنی اړتیا، ښوونځي یا کالج، او یا کله چې هغوئ د اخته شوي کسانو سره په تماس کي کیږي او ماشومان یې د طبی بیمی تر نفوس 

 الندی وي. 

 

اوړي څخه دمخه په ځواک کې د سپکاوي معاوضې اقدامات بیا فعال شوي ترڅو اړونده والدین وکولی شي د  دسپتمبر راهیسی،  ۱د 

 تضمین له کچې څخه ګټه پورته کړي.

 

 

ې ځکولو توان نلري د دې وړتیا لري چې له خپلې دندې څخه د غیر حاضرۍ له لومړۍ ور له کور څخه کارپدې توګه والدین چې د 

 څخه او په دې وروستیو کې د جالوالي دورې تر پای پورې د بدیل عاید ترالسه کړي:

 

 

 

 په شخصي سکتور کښې کارګران به په بیال بیلو فعالیتونو کښې ښکیل شي؛ 

 په  شخصی کار کوونکي او د عامه قانون قراردادي کارګران به د declare.ameli.fr  په فرانسوي ژبه( پلیټ  )لینک یواځی
 فارم کښې د دوی د اعالیمی وروسته د ورځنی تخصیص څخه کټه واخلي. 

 

  ملکي کارمندان به د غیر حاضرۍ ځانګړی رخصتۍ(ASA)  .کښې ځای پر ځای شي 
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