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نېټې  9جون ډ مياشتې له  

 وروسته 
 

 

 

 د کور څخه کار کول
 SME% ) د   ۲۰په اونۍ کې یوه ورځ د هر یو کارګر مخامخ کار ،دټولو کارمندانو ځخه تر  

 کسانو پورې(. ۵څخه لږ کارګران لري تر  ۱۰لپاره 

 

 ټولنيزې اړيکې
 کور کې څلور کسان ) ماشومان  په دې ډلې کې نه شمېرل کېږي(.

 بهر ) باغ یاحویلی (: تر پنځوس  کسانو پورې )د ماشومانو په ګډون(

 

 چاي خونې او رستورانتونه 
بجو او  ۵:۰۰کسانو پورې )د  کورنۍ غړي پرته( د سهار د  ۴بهر او دننه: په هر میز کې تر 

 متره فاصله.  ۱.۵بجو پورې. د میزونو تر مینځ  ۱۱:۳۰د شپې تر 

 

 کلتور او پيښې
 )د مسلکي سپورت سيالۍ شاملې دي(

، د ماسک او  د ټول ظرفیت(.  په خپل ځاې ناست    ٪۷۵کسانو پورې )   ۲۰۰دننه: تر  -
 فزیکي واټن سره.

 کسانو پورې د ماسک او فزیکي واټن سره. ۴۰۰په بهر کې : تر  -

 

 د غير مسلکي لوبغاړو لپاره روزنه او سيالۍ
 کسانو پورې ۵۰د ننه : تر -
 په بهر کې :ترسل  کسانو پورې-

 

 د ځوانانو فعاليتونه او کيمپونه
کسانو پورې )د شپې پاتې کیدو امکان  ۵۰حد اکثر تر پورې  ۲۴دننه او په  بهر کې: د جون تر

 کسانو پورې )د شپې پاتې کیدو سره(. ۱۰۰څخه حد اکثر تر  ۲۵پرته( ، د جون 

 

 تنظيم شوي فعاليتونه ) د ورزشې کلپ او ټولنې لخوا( 
څخه حد  ۲۵کسانو پورې ، د جون  ۵۰پورې حد اکثر تر  ۲۴دننه او په  بهر کې: د جون تر

 کسانو پورې. ۱۰۰تر اکثر 

 

 عبادتونه ، وادونه او جنازې
 کسانو پورې ۱۰۰د ننه : تر -
 کسانو پورې  ۲۰۰په بهر کې :تر-

 

 نندارتونونه ،  دوهم الس توکو د پېر او پلور بازارونه او 
 غير مسلکي  مارکيټونه ، د پلور بازارونه

 مقړاتو الندې(.بیا اجازه ورکړل شوي ) د بازارونو په څیر د ورته 
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طبيعي پارکونه ، د څارويو باغونه يا ژوبڼ ، تفريحي پارکونه ،  دنڼه لوبې ، دنڼه 
 تفريحي فعاليتونه ، استوايی  حوضونه

 دوی د هوا بدلیدل سیستم  پروتوکول په کارولو سره بیا پرانېستل کیږې. 
 

 

 عامه سونا ،جکوزي، د بخار کابين، حمامونه، 
 کیږې.بیا پرانېستل 

 

 سينما ، بولينګ  ،د بريښنايی لوبو سالونونه ،
 قمارخونې ،د شرط تړل سالونونه 

 دوی د هوا بدلیدل سیستم  پروتوکول په کارولو سره بیا پرانېستل کیږې. 

 

 د فټنس کلب 
 دوی د هوا بدلیدل سیستم  پروتوکول په کارولو سره بیا پرانېستل کیږې.  

 

 د غونډو سالون 
 کسانو پورې د میلمه پالنې سکتور په ورته شرایطو سره . ۵۰حد اکثر تر  دننه:

 

 الريونونه
کسانو پورې )  ۲۰۰کسانو پورې ) متحرک الریونونه ( او یا حد اکثر تر  ۱۰۰حد اکثر تر 

 ثابت الریونونه (.

 

 د دروازې تر دروازې پلور
 

 يو پلورونکی په سيستماتيک ډول د مالقات څخه پرته په دروازه ټک کوي   
 بیا اجازه لرئ.

 

 د جنسي اړيکې  دندې 
 بیا اجازه لرئ.

د جوالی  مياشتې له لمړئ نيټې 

 څخه

 د پلي کولو شرايط
کالو څخه  څخه لوړ عمر لرونکې کسانو  لپاره لومړنی دوز یا  ۱۸% د  ۶۰واکسین کول 

 لومړنی واکسین 
کسانو پورې په روغتون کې بستري کول.   په ۵۰۰جدي روغتیایې پاملرنه یا مراقبت: تر  -

 روغتونونو کې د پام وړ رجحان څارنه.

 

 د کور څخه کار کول
 سپارښتنه شوي.نور الزمي یا اجباري ندي مګر 

 

 چاي خونې او رستورانتونه
 د محدودیتونو کمول تشریح



 
 

  

EDITEUR RESPONSABLE : DANIEL MARTIN 3 

 

 

 سوداګرۍ
 د پیرود محدودیتونو پای یا ختم.

 

 د غير مسلکي لوبغاړو لپاره روزنه او سيالۍ
 د محدودیتونو پای.

 

 د ځوانانو فعاليتونه او کيمپونه
 کیدو احتمال سره ،کسانو پورې د شپې پاتې  ۱۰۰دننه اوپه  بهر کې :  تر 

 

 تنظيم شوي فعاليتونه ) د ورزشې کلپ او ټولنې لخوا(
 کسانو پورې ۱۰۰دننه اوپه  بهر کې :  تر 

 

 کلتور او پيښې
 )د مسلکي سپورت سيالۍ شاملې دي(

د ټول ظرفیت( په خپل ځاې ناست  ، د ماسک او    ٪۸۰کسانو پورې )   ۲۰۰۰دننه: تر  -.
 فزیکي واټن سره.

 کسانو پورې د ماسک او فزیکي واټن سره.  ۲۵۰۰بهر کې :ترپه -

 

 د غونډو سالون
 کسانو پورې د میلمه پالنې سکتور په ورته شرایطو سره . ۱۰۰دننه: حد اکثر تر 

 

 عبادتونه ، وادونه او جنازې
 کسانو پورې ۲۰۰دننه : تر -
 کسانو پورې ۴۰۰په بهر کې : تر  -

نيټې د جوالی  مياشتې له لمړئ 

 څخه

 د پلي کولو شرايط
کالو څخه  څخه لوړ عمر لرونکې کسانو  لپاره لومړنی دوز یا  ۱۸% د  ۷۰واکسین کول 

 لومړنی واکسین
څخه لږ په روغتون کې بستري کول او مخ په کمېدو. په  ۵۰۰جدې روغتیایې پاملرنه: له 

 روغتونونو کې د پام وړ رجحان څارنه.

 

 کلتور او پيښې
 سپورت سيالۍ شاملې دي()د مسلکي 

 د ټول ظرفیت( د ماسک او فزیکي واټن سره.   ٪۱۰۰کسانو پورې )   ۳۰۰۰دننه: تر  -.
 کسانو پورې  ۵۰۰۰په بهر کې :تر-

 

 
 

 د سوداګرۍ نندارتونونه
د نورو شرکتونو لپاره ټاکل شوي مقرراتو سره په مطابقت کې چې توکي او خدمات چمتو 

 کوي.

 

 د غونډو سالون
 کسانو پورې د میلمه پالنې سکتور په ورته شرایطو سره . ۲۵۰دننه: حد اکثر تر 
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 د ځوانانو فعاليتونه او کيمپونه
 کسانو پورې د شپې پاتې کیدو احتمال سره ، ۲۰۰دننه اوپه  بهر کې :  تر 

 

 تنظيم شوي فعاليتونه ) د ورزشې کلپ او ټولنې لخوا(
 کسانو پورې ۲۰۰دننه اوپه  بهر کې :  تر 

نېټې  13ډ مياشتې له   اګست  

 وروسته

 

 

 کلتور او پيښې
 )د مسلکي سپورت سيالۍ شاملې دي(

 ۷۲څخه ډیر کسان )یا دوه اونۍ دمخه د واکسین بشپړ پوښښ ، یا د  ۵۰۰۰په بهر کې: له  
منفي  ازموینې یا تست ، یا ځای په ځای د منفي انټیجن ګړندي ازموینه  PCRساعتو څخه لږ د 

 یا تست ( 

 نيټې څخه۱د سپټمبر مياشتې د   
 

 د پلي کولو شرايط
کالو څخه  څخه لوړ عمر لرونکې کسانو  لپاره لومړنی دوز یا  ۱۸% د  ۷۰واکسین کول 

 لومړنی واکسین
څخه لږ په روغتون کې بستري کول په روغتونونو  ۵۰۰جدي روغتیایې پاملرنه یا مراقبت: له 

 کې د پام وړ رجحان څارنه.

 

 تنظيم شوي فعاليتونه ) د ورزشې کلپ او ټولنې لخوا(
 د محدودیتونو پای.

 

 د ځوانانو فعاليتونه او کيمپونه
  د محدودیتونو پای.

 

 د غونډو سالون
 د محدودیتونو پای.

 

 کلتور او پيښې
 سپورت سيالۍ شاملې دي()د مسلکي 

 دننه او بهر:  توضیح او وټآکل شي.

 

 نندارتونونه ،  دوهم الس توکو د پېر او پلور بازارونه او
 غير مسلکي  مارکيټونه ، د پلور بازارونه

 د محدودیتونو پای.

 

 عبادتونه ، وادونه او جنازې
 د محدودیتونو پای.

 

 


