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ې د اتمې د 
 نیت ی ګامونهجون میاشت 

 څرګندونې
 

. مهرباني وکړئ يدي په پام کې نیوليځینئ اقدامات  په موخهمخنیوي د حکومت د کورونا ویروس د خپریدو 

 کیدو اقدامات د دې المل کیږي چې ستاسو له ناروغهنوموړي اقدامات په پام کې ونیسئ. تاسو هم دغه 

پلي  دد نوموړو اقداماتو  . پولیسڅخه مخینوی وکړياخته کیدو وژغوري او په دې توګه د نورو کسانو له 

 .لريپر غاړه څارنې مسؤلیت  کولو د

 اقدامات لومړني

 

  یاست ، په کور کې پاتې شئ هتاسو ناروغچیرې که. 

  ومینځئ په واسطه صابون او اوبو دخپل السونه په منظم ډول. 

  متره واټن وساتئ ۱.۵لږه  تر لږ کسانو سرهنورو له. 

  اړیکه ونیسئ.له کوره بهر سره  کسانو  ۱۰لري چې په اونۍ کې تر شتون امکان ستاسو لپاره دا 

 ستاسو لپاره  او قرار لرئ( کې ورته ځایونودې ته ، بازار ، پلورنځی ، او  تم ځای) یونوتاسو په عامه ځا که چیرې
د ماسک اغوستلو نو په دې صورت کې وساتئ؟   واټنمتر  ۱.۵لږه  تر لږ له نورو کسانو سره وي چې ناشونې

 .وړاندیز کیږي

  انه سره ولرئځله ماسک تل هڅه وکړئ چی. 

 ته سفر کول هیوادبل ښار یا 
 

 

 ار ته د سفر امکان شتون لريیا ښ بل کلي اودننه بلجیم کې  پهیا ځو ورځو لپاره  د یوې. 

 که چیرې عمر لرئ؟  زیاتڅخه  کلونو ۱۲تاسو له  آیاتاسو عامه ټرانسپورټ )بس ، ټرام یا اورګادې( کاروئ؟  آیا

په سمه توګه خوله او پوزه دواړه وکوالی شي ستاسو چې  وکاروېدستمال  او یا داسېماسک ځواب هو وي، نو 

 .پوښيو

 ته سفر وکړۍ هیوادونو شئ هالنډ ، جرمني او لوګزامبورګ کوالی تاسو: 

 وکړئ. لیدنه له خپلی کورنۍ 

  واخلئسودا د اړتیا وړ توکي یا. 
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 وروسته:څخه نیټې  ۱۵ لهمیاشتې  د جون

  شئ الړپه موخه ورخصتۍ ته د  ، دا امکان لري چې بهرنیټې څخه ۱۵ میاشتې له جوند. 

o   د انګلستان،  سویس ، لیچټینسټین ، آیسلینډ او  ئاتحادیې هیوادونو ته سفر وکړ یېچې د اروپا شتهدا امکان ،

 .هیوادنو په ګډونناروې 

o  د الندني انټرنټ پانې په ی شئ چۍ دامات په دقت سره ولولئ. تاسو کوالنیول شوي اق په پام کی په بهر کې

 : تر السه کړئ معلومات لوستلو سره اړین

 https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen  

 کار:

 .کار وکړئڅخه کور  لهد امکان تر حده 

فضا ټولنیز واټن د  همتر ۱.۵لږه تر  لږ باید په کاري چاپیلایر کی شئ؟ ستاسو ګمارونکې الړوته  کارایا تاسو باید خپل  •
 .د ماسک غوښتنه وکړئنو په دې صورت کې له هغوی څخه ؟  وړ نه وي چیرې دا کار د پلې کیدوکه  کړي. رامنځته

 .درکړي معلوماتاړین ګمارونکې به تاسو ته لرئ ؟ ستاسو  ایا تاسو کومه پوښتنه •

 

 سوداګرۍ

  دي پرانیستېټول پلورنځي. 

  وي پرانیستېبجو پورې   ۱تر  پلورنځئله لوري د شپې. 

 بازارونو ته اجازه ورکول کیږي بهرني. 

  الړ شئوښکال سالون ته د سالون او تانو د اصالح شئ د ویښ کوالیتاسو. 

 د لیدنې له پاره وخت واخلئ. 

 یو ماسک واغوندئ. 

 (رستورانتونه) د میلمه پالنې سکتور

 وي پرانیستيبجو پورې  ۱شپۍ تر  کافی او رستورانتونه د. 

  له وړاندې د ځان لپاره ځای بوک کړئ.سپارښتنه کیږي چې تاسو 

  ې اجازه شتهکسانو پور  ۱۰په هره ډله کې تر. 

 په خپل میز کې پاتۍ شۍ. 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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 اړیکې ټولنیزې

 ونیسئ اړیکه سره کسانو بیالبیلو ۱۰ له کې اونۍ په تاسو چې شته امکان دا. 

 ئکړ ترسره کې چاپیلایر پرانیستي په دنېلی بهر څخه کور د چې کیږي سپارښتنه. 

 پرانیستي کړکۍ خونې د  ومینځئ: توګه غوره په سیمه اړونده چی دا مګر کړئ، ترسره لیدنې بهر کوالی نشئ تاسو 
 .وساتئ

 د خپل د هم یا او کول سفر یا تلل ته رسټورانټ هیو ، توګه په مثال )د کړئ ترسره فعالیت اییز ډله غواړئ تاسو یاآ 
 .دي محدودې پورې کسانو ۱۰  تر ناستې دا (؟دننه کور

 

 سپورت 

 لري ګډ سپورت کول جوازسره   کسانونورو  له. 

  کوالی شئسپورت کسانو پورې ډله اییز  ۲۰تر. 

  وساتئ. متره واټن ۱.۵لږه  تر لږد سپورت کولو په وخت کې 

  به په سپورتي لوبو کې شتون ونلريلیدونکي. 

  فعالیت ترسره کړئ تيسپور خپلکلب کې  په یا سپورټ اوفټنس  تاسو دلري چې شتون دا امکان. 

  ندي پرانیستل شويحمامونه  ځایونه او لوبدلو جامو دد. 

 دي د المبو حوضونه، سونا او د هوساینې مرکزونه هم تړلي پاتې. 

 وروسته: له لومړۍ نیټې څخهمیاشتې د جوالی 

 وکړئ په ګده سپورت تنه کسان  ۵۰، دا امکان شتون لري چې تر وروسته له لومړۍ نیټې څخه میاشتې د جوالی. 

  به په سپورتي لوبو کې شتون ونلريلیدونکي. 

  د ناستي په حالت کې قرار ولرئ تنو پورې محدود دي. تاسو باید ۲۰۰عام وګړي تر . 

 میتره واټن وساتئ ۱.۵لږه  تر لږ.  

 کلتور

 .دي پرانیستي کتابتونونه

 

 :څخه نیټه لومړۍ له میاشتې جوالی د
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 شئ الړو ته کنسرت یا ټیاټر ، سینما شئ کوالی تاسو. 

 اوسي ناست کۍ ځایونو خپلو په باید کسان ټول اما ،کسان پوری تنو ۲۰۰ تر. 

 وساتئ واټن متره ۱.۵ لږه تر لږ. 

 کړئ ترالسه ډول آنالین په یا او الرې له تلیفون د وړاندې له ټکټ خپل چې کیږي وړاندیز. 

 لري شتون امکان لیدنې د لوبغالي داخلي یا پارک تفریح د. 

 ده شوې ورکړل اجازه ته نوکمپو اونورو کمپونو ماشومانو د. 

 

 ته:وروس څخه نیټې لومړۍ له میاشتې اګست د

 کیږي ورکول اجازه ته  نمانځنې بپتسما د. 

 نلري؟ اجازه هم اوس تر څه 

 نلري اجازه پرانیستلو د هم ال نهکلپو شپې د یا ډیسکو. 

 نلري اجازه جشنونه( ، توګه په بیلګې )د غونډی یېلو . 

   چارې مذهبي           

 
 شي کیدلیپیل  ځليمذهبي پروګرامونه بیا. 
 نوکسا ۲۰۰تر وروسته  له لومړۍ نیټې څخه میاشتې د جوالیدغه شمیره به ولري. تنو کسان کوالی شي پکې ګډون  ۱۰۰ تر 

 .ورسیږي پورې
 فزیکي اړیکې منع دي هر ډول. 

 
 او ښوونځي وړکتونونه

 

  دي پرانیستيوړکتونونه. 

 پیلويبیاځلې خپل فعالیت زده کونکي  کتونونووړد او  لومړني، منځني او لیسه ښوونځی 

  تاسو ته د تګ راتګ په هکله اړین معلومات وړاندې کړي. ستاسو ښوونځی به 
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 هڅونه

 

. ستاسو له دغه اقدامات په پام کې ولريکیږي چې  هیله له ټولو وګړو څخهدي.  اړیناقدامات د عامې روغتیا لپاره  نوموړي
 .کووویرس پر ضد مبارزه  د کوروناپه ګډه موږ ټول کوو او مرستې څخه مننه 


