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مه 10زېږدیز کال د می مېاشتې  2021: د آپدیت  

خبر  رسېدو پاې تهکې د قرنطین د  پړاونود فرانسې ولسمشر جاللتمآب ایمانویل مکرون په یوې سیمه ایزه ورځپاڼه کې په څلورو 

  .ورکړ

 

 

څخه د جون مېاشتې   3د قرنطین پاې ته رسېدل به د می مېاشتې له 

.پورې ترسره شي 30تر   

وضیعت ته په کتو سره تر سره  یید قرنطین پاې ته رسېدل په هر څانګه کې، روغتیا

.کېږي  

 

 

 مه 3کال د می مېاشتې  2021د  لومړی پړاو :

 

راهیسې : 3د می مېاشتې له   

  سندونه اړین ندي؛د ګرځېدو وروسته له دې، د ورځې په جریان کې 
 دي. د ګرځېدو محدودیتونه لرې شوي 

 

 

 

 مه 19کال د می مېاشتی  2021دوهم پړاو : د 

  ید ته ځنډول شوی بجو 9د شپې ګرځبندیز. 

 : د محدود شمیر خلکو سره د ځینو ځایونو بیا خالصېدل 

  ۍ مرکزونهرګسوداد  

 برنډه 

 میموز 

 اتریت او نمایس 

 معلومات

 کروناویروس

19 -کوید   
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 مه 9کال د جون مېاشتی  2021درېیم پړاو : د 

   دی ته ځنډول شوی بجو 11ګرځبندیز. 

 بیا خالصېدل. د داخلي برخې د کافیونو او رستورانونو 
 .د سپورټي ځایونو بیا خالصیدل 
 په دې اړه باید د . رنت له الرې د کار د مقرراتو اسانولد لرې الرې یا د انت

 کارګمارونکو )شرکت( او ټولنیزو شریکانو سره بحث وشي.  
 

 

 

 

 

 

 مه 30کال د جون مېاشتی  2021د څلورم پړاو : 

 

 د ګرځبندیز پای. 
  کې ورو کیدی شي چیرې چې ویروس خورا ډیر  ځایونودا ملي تدابیر په هغو

 خېریږي.
 

 :نیول کېږي  د الندې دالیلو لپاره په پام کې بندول يدا بیړن

  څخه د زیاتو کسانو په ناروغۍ اخته  400اوسیدونکو کې د  100.000په هرو

 کېدل.

 .په ناڅاپي ډول په نارړغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی 

 

 واحدونو کې د ځای نشتوالی. د مرګه راګرځولو 
 

 

 

 وتل او ګرځېدل

 باید د ګرځېدوبجو ترمنځ، که هر ځای ته تلل غواړی،   6سهار د د بجو او  7د  شپېد 

.ولرئسند   

 دلته اړوند سفرونه ذکر شوی دي :

 

 

ار لپاره له یو ځایه بل ځای ته تللک  

 



 

3 | 9   پاڼه 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc : سر چینی 

 عکسونه: د حکومت د معلوماتو خدمات

 

چې د لرې الرې  نشي  وتل، معایناتو او درملنې لپاره صحي دالیلو لپاره داکتر ته تللد 

 ترسره کیدی.

 

 

د پیرود لپاره وتل.د روغتیایی توکو   

 

 

.له یو ځایه بل ځای ته تلل په هغه صورت کې چې یو شخص ماته اړتیا لري  

 

.له یو ځایه بل ځای ته تللد یو ماشوم د ساتلو لپاره   

 

 

چې دوی بدرګه کوی.کسانو  واو د هغلرونکو کسانو تګ د معلولیت له یو ځایه بل ځای ته   

 

 

 

.سفرونه، مګر یوازې د یو مهم دلیل لپارههډوو او هوایی ډګرونو ته   

 

 

ویستل. لنډ د ګرځبندیز ساعتونو په جریان کې د خپل کور شاوخوا ته د خپلو څارویو  

.مکیلو متره څخه وړاندې د تګ اجازه نلر یو د خپل کور شاوخوا زه  
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.بجوپورې منع دي 6 سهار بجو څخه تر 7له  ېشپد ګرځېدو سند پرته وتل او ګرځېدل د   

 

 

یورو جریمه شئ. 135که تاسو دا مقررات په پام کې و نه ساتی، تاسو به   

ي.یورو ته لوړه ش 3750د تکرار په صورت کې دا جریمه کیدای شي   

 

 د ېشپ هغو تاسیساتو ته چې د مراجعه کوونکو پر مخ د خالصېدو اجازه ورکړل شوې، د

.بجو څخه وروسته نشي کوالی د خلکو پرمخ خالص پاتې شي 7  

 

 

 

 

 څارنې 

 څارنې زیاتې شوي دي :

  تنو څخه د زیاتو کسانو د راغونډیدلو محدودولو لپاره 6تر 

 څښل منع  وپه سړک کې د الکول، په سړک کې د الکول د مصرف مخنیوی لپاره

 دي.
السرسی  حوضونه او سیندونو غاړو تهد په ځینو ښارونو کې،  ممکن ځینو ځایونو لکه 

 منع شي.

 هغو تاسیساتو او  سوداګریزو مرکزونو ته چې عام خلک ورځي

 

 

 ټول دوکانونه به خالص نه وي.

 .شي ېپه تړل شویو ځایونو کې باید اړیکې محدود

یواځیني دوکانونه چې د عامه خلکو پر مخ د خالصېدو اجازه ورکړل شوی په الندې ډول 
 دي : 

 د کتاب پلورنځي او کسیټ پلورنځي؛ 
 د بېارغونې د توګو پلورنځی 
 د نیالګیو او ګالنو دوکانونه؛ 
 سلمانۍ، بوټ ګنډونکي )موچي(؛ 
  ککو پلورنځي؛ 
 موټر پلورنځي.  
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 د امالکو لیدنه کوالی شي دوام ورکري.
 

 

 کله چې په یو تړلي ځای کې ډیری خلک شتون ولري،  ویروس ګړندی جریان کوي.

 

له همدې امله د پیرود مرکزونه کوم چې ډیری پیرودونکي ترالسه کوي، الهم نشي 

 کوالي خپل دوکانونه خالص کړي.
 

 

 دا د پیرود مرکزونه په الندې ډول دي:

  متر مربعی ډیر د سوداګرۍ  10000د غیر خوراکي توکو پیرود مرکزونه له

 ځای سره.

  ګالری د د غیر خوراکي توکو پیرود مرکزونه، سوداګریز مرکزونه او

 متر مربعی څخه زیات  ګټور تجارتي مساحت سره. 10000د  سوداګریز
 

 

 د پیرود مرکزونه کوالی شي د یکشنبې او د غرمې ډوډۍ پرمهال خالص پاتي شي :

 په ورته وخت او ځای کې د ډیرو خلک د شتون د مخنیوي لپاره؛ 

  سوداګرۍ فعالیت د پرمخ تللو لپاره.د 
 

 

دولتي مرستې به د ځانګړو سکټورونو چې تړلو ته مکلف دي او یا هم له بحران سره مخ 

 دي، دوام وکړي.

 د مثال په توګه، بارونه او د نایټ کلپونه

 ښوونه او روزنه 

 

 په ښوونځیو کې د درسونو بیا پیل.

 مې راهیسې : 3مېاشتې له کال د می  2021د دوشنبې ورځې، د 

  .دعالي لیسې زده کونکو لپاره تر یوې کچې انالین او په حضوري شکل درسونه

 په لیسې کې درسونه باید د نیم ټولګي لپاره ترسره شي.
  ساحوو د درېیم او څلورم  15صنفونوته د کالج د محصیلینو بیرته راستنېدل. د

شکل درسونه، کومو ساحو کې  ټولګیو زده کونکو لپاره په انالین او حضوري

لیسون، ایسن، لی بوشی دو رون، چې په خورا جدي توګه ویروس خپور شوې )

پاریس، له سرت، لی هو دو سین، شمال، له سین سن دونی، له لَور، لو وال دو 

 (.مرن، لَوز، لو رون، لو وال دواز، له سین ای مرن، لی ایولین
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 د ټولو لپاره

 ستنیدل د ځینې مقرراتو سره سم ترسره کیږي :صنف ته بیرته 

 د یوه نفر مبتال کېدلو سره سم د ټولګي بندول 

 د ټولو وقایوي حل الرو تقویه کول 

  متره  فاصلې مراعاتول؛ 2په کانتین او د زده کوونکو ډلو ترمنیځ د 

 د صنفونو هوا بدلول 

 

 

 400000معاینات د  ښوونځیو کېپه ابتدائی ، راهیسې اونۍ 26کال د اپریل  2021د 

زیاتو شوی: سره وتیستونازموینو توزیع شوی   

  مندانو ته ورکول کېږي. دا ازموینې په خپله رکا تیستونه ازموینې ځان ۲هره اونۍ

 په کور کې ترسره کوی شي. 
  څخه، د عالي ښوونځیو زده کوونکي باید په اونۍ کې یوه ځان ازموینه  10د می له

 ازموینه به په ښوونځي کې د یو مشر څار الندې تر سره شي.وکړي. دا 
  ازموینې یا  الڼوکلو څځه د زیات عمر لرونکي د کالج زده کوونکي باید د  15د

 تر سره کړي.ټیسټ ځان ازموینې 

  ترسره کړي. ټیسټ ازموینې د الڼوښوونځیو زده کوونکي باید د 
 

 سپورټ وزارت، په ویب پاڼه کېبشپړ معلومات د ملي زده کړو، ځوانانو او 

 لوړې زده کړې 

 

 

 کې توزیع شي نود ځان ازموینې تیسټ به په پوهنتونو

 

 :د آزموینو په اړه

  برووی )آزموینې د(brevet  د لپاره ساتل شوي. او د بکلوریا شاگردانوBTS    زده

د اماده ګۍ درسونه زده کوونکي ، دوی د  لیسه کې د سترو صنفونوپه او کوونکي 

 لېسوو ورته شرایطو کې بیرته درسونه پیلوي.
   د آمادګۍ درسونه لپاره په سترو ښوونځیو کې یاCPGE کانکور د حاضرو زده ،

 کوونکو سره ترسره کېږي.
  دBTS  تر سره شی.  زموینهآبیانیوون )جبران(  یوچی ممکنه ده.زده کوونکو لپاره 

  به د می او جون مېاشت کې د حاضرو زده کوونکو سره  جزوی ازموینهآزموینې او

 تر سره شي. کانکور پرته له کوم بدلونه ترسره کېږي.
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 دنده

حداقل په اونۍ کې له لرې الرې کار باید تر کوم ځایه چې ممکن وي باید تنظیم شي، 

 څلور ورځې.

 : هشوو بیا کتنهاو په شرکت کې ملي پروتوکول  صحي تدابیر زیات شوي

 

 

د کار ګمارونکو څخه غوښتنه کېږي ترڅو د امکان تر حده، کارمندان یې له لرې الرې 

 کار وکړي.

 

 

په کې  ډوډۍجوړې کري چې  ټوکړید کار ګمارونکو څخه غوښتنه کېږي چې  داسې 

شي. لړ و  

ځایونو کې کله چې امکان ولري ډوډۍ وخوري.کارمندان کوالی شي چې د خپل د کار په   

 

 

 

.هر کارمند باید یواځې ډوډۍ وخوري. باید د هغه مخ ته یو خالي ځاي پرېږدي  

 کارمندان کوالی شي چې د خپل د کار په ځای کې کله چې امکان ولري ډوډۍ وخوري.

 

حاضرو خلکو په ورته وخت کې د  د خالصېدو ساعتونه باید تنظیم شي.د ریستورانت 

 شمېر باید محدود وي.

 

 

 

 

که دا الزمي وي، ټولې وقایوي حل الرې  کې له تګ باید مخنیوی وشي. موترونوګډ په 

 لکه ماسک اغوستل باید مرعات شي.
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.ګوښه کړيکارمندان باید د تماس یا د ناروغۍ د نښو په صورت کې، ځان   

 سره په تماس شي.  declareameli.frدوی د نښو د څرګندیدو سره باید ژر تر ژره 

 دوی ته به له کاره رخصت ورکړل شي.

http://declareameli.fr 

 

 

  

 کلتوري فعالیتونه

 هر ځای چې نن تړلي پاتي دي د راتلونکو څو اونیو لپاره به بند پاتې شي :

 ،سینما 

 ،تیاتر 

 ،د نندارې تاالر 

  یا تفریحي وسایل،سپورټي 

 .بارونه او ریسټورانونه 

 

 

  

 د عبادت ځایونه

 2د لمانځه په ځایونو کې مراسمو ته اجازه ورکول کېږي. د ګډون لپاره خلګ باید دا 

 مقرراتو ته درناوی وکړي :

 په هرو درېیو څوکیو کې په یوه څوګې که کېناستې شئ 

  هر دوو صفونو کې یو صف 

 

 

 ساحو کې سفرونهنړیږال او په بهرنیو 

 

 نوي ډولونه څرګند شوي دي. 19-راهیسې، د کوید 31د جنوری له 

نن، پرته له یو ډېر مهم دلیل، فرانسې ته د هر ډول وتل او ننوتل له اروپا بهر د یوه هیواد 

 په تړاو منع دی.

 تلل یوازې د ډېر مهم دلیل په صورت کې به اجازه ورکړل شي. ل قارو تهب

 

 

http://declareameli.fr/
http://declareameli.fr/
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راهیسې، له فرانسې یو اروپایي هیواد ته سفر یوازې د خورا مهم دلیل لپاره  3د اپریل له 

 منفي آزموینې پر اساس امکان لري. PCRاو 

 هغه کسان چې باید له یو سرحده تېر شي پدې قانون کې استثنا دي .

 پدې دوو شرایطو کې :

  ساعتونو څخه کم سفرونه 24د 

  کیلومتره څخه ډېره نه تیریدنه. 30د دوی د کورونو شاوخوا 

 په ځینو هیوادونو کې د وبا ناروغي مخ په زیاتېدو ده.

 یول شوي دي.نسیمې ته د ننوتلو لپاره شرایط پیاوړي کول په پام کې 

 یاوړتیا هغو مسافرینو پورې چې راځي اړه لري: پدا 

 له برازیل 

 ارژانتاین 

 چیلي 

 سویلي افریقا 

 هند 
 

 

 

 

 هیوادونو لپاره نیول شوي دي : 5دا ټینګ اقدامات د دې  24اپریل مېاشتې کال د  2021د 

 .دلیلونه محدود شوي دي 
  ساعتونو څخه  کم د منفي  36له پروازه د مخه دPCR   ازموینې وړاندې

ساعتونو څخه کم وخت ولري، که چیرې د  72ټیست ممکن د  PCRکول. د 

 ساعتونو څخه کم د منفي انټیجن ازموینې سره وړاندې شي. . 24

 .فرانسې ته د رسېدو پرمهال، اجباري انتیجن ازموینه تر سره کېږي 

  وښه کول.ګورځو لپاره د شخص  10د رارسېدو وروسته د 

بجو پورې ممکن   12بیرون ته تلل به یوازې د سهار له لسو بجو تر غرمی 

وي. د جالتوب د مراعاتولو په اړه د پولیسو له لوړې څارنې په کور کې اټکل 

یورو ترمنځ به  1500او  1000شوي دي. که جالتوب مراعات نشي، د 

 جریمه شئ. 
 

 
معلوماتو لپاره: ړبهرته ستاسو سفر په هکله د بشپ  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/je-pars-a-l-etranger/ 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/je-pars-a-l-etranger/

