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 تدابیر    د نوفمبر   ۲۰د  

دولت د کرونا د ودرولو په موخه قوانین جوړ کړي دي.  ددې قوانینو درناوی وکړئ.  که دا کار سرته ورسوئ بیا  
 ؟   تاسو نه ناروغه کېږئ یا نور کسان نه ناروغه کوئ.   پولیس څاري چې آیا تاسو دا قوانین عملي کوئ او که نه

 
: ځینې ښارونه او ښاروالئ نسبي سخته مقررات لري. د بېلګې په توګه هغه ښارونه چی هلته ډېر کسان په کښې  پاملرنه

 واکسین شوي نه دي، لکه بروګسل.  د ښار یا ښاروالۍ ویب پاڼه وګورئ.  
 

 ښه دا وي چې ځان واکسین کړئ. کله چې ډېر کسان واکسین شي، بیا به زموږ ټولو لپاره ژوند خوندي وي.   •

 تاسو ناروغ یاستئ؟ که چېرې داسې وي په کور کښې پاتې شئ او خپل ځان ټسټ کړئ. آیا  •

آیا تاسو د داسې یو کس سره اړیکې لرئ چې هغه کرونا ولري؟ آیا تاسو له بهر څخه بېرته راغلي یاستئ؟  که  •
 چېرې داسې وي د قرنطین او په کور کې د پاتې کېدلو اصولو ته درناوی وکړئ.  

 بدله کړئ: کړکۍ خالصې کړئ.  د کوټې هوا ښه   •

کلونو څخه زیات وي،   ۶۵زیانمنو کسانو باندې پام وکړئ. د بېلګې په توګه: هغه کسان چې عمرونه یې له  •
 هغه کسان چې د زړه، د سږو یا پښتورګو ناروغي لري او هغو کسانو چې د التهاب په وړاندې اساس دي. 

 د ماسک څخه کار واخلئ. •

    متر واټن وساتئ. 1,5د نورو کسانو څخه  •
 

 (  CSTد کوویډ خوندي پاتې کېدلو ټکټ ) 

 په ځینو ځایونو کې د کوویډ خوندی پاتې کېدلو ټکټ ته اړتیا لرئ، د مثال په توګه •
o  په یوه چای خونه یا رستورانت کې 
o د سپورت په کلپونو کې 
o  کسان شتون لري.   ۱۰۰کسان او بهر   ۵۰کې چې دننه په هغو محفلونو 
o  .په ډیسکوټیکونو کې   

 د کویډ خوندی ټکټ ښیی چې تاسو  •
o  ورځې مخکې په بشپړه توګه واکسین شوی یاستئ.   ۱۴لږ تر لږه د 
o  ساعته اعتبار لري(.  ۷۲تر ډېره یا دا چې ستاسو د کورونا ټسټ پایلې منفي وه )ډېر 
o  ورځو څخه زیات نه وو( ۱۸۰یا تاسو په دې وروستیو کې کورونا درلوده ) له 

یا د کوویډ د آپ   www.covidsafe.beتاسو کوالی شئ چې د خپل کوویډ خوندی ټکټ په  •
CovideSafeBE   .له طریقه السته راوړئ 

 

 د خولې ماسک

رئ؟ بیا په عامه ځایونو کښې د خولې ماسک کارول اړین دی. د بېلګې  کالو څخه زیات عمر ل ۱۰آیا تاسو د  •
 په توګه: 
o  په دوکان کښې 
o  په عامه ترانسپورت کې 
o  د روغتیا په یوې ادارې کې؛ د بیلګې په توګه، روغتون یا د روغتیایي ساتن ځاینو کې 
o د سلماني سره په سینګارتون کې 
o  ې......  تیاتر کې، د کنسرتونو په تاالر کې، په سپورتي مرکز کې، په فتنس ک په 
o  په کتابتون کې 
o د عبادت په مهال 
o په عامه محفلونو کې، د بیلګې په توګه د سپورتي مسابقو په مهال یا یو کنسرت 
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o  ۱۰۰کسان ددنه او  ۵۰د خصوصي محفلونو په مهال د بیلګې په توګه د واده د محفل په مهال چې 
 کسان بهر شتون ولري. 

o  په چای خونه یا رستورانت کې 

 کار

 د کور څخه کار وکړئ. دا جبري ده. •
o  اونۍ کې یو ځل د خپل کار ځای ته الړ شئ. د خپل د کار څېښتن سره په دې  تاسو کوالی شئ چې په

 هکله ژمنې وکړئ.  

که چېرې تاسو نه شئ کوالی چې د کور څخه کار وکړئ  آیا تاسو نه شئ کوالی چې د کور څخه کار وکړئ؟  •
 کړه.  تعقیب اصول کار خپل د بیا د خپل د کار د څېښتن څخه تصدیق واخلئ. 

 کوئ.  ترالسه  معلومات  څخه څېښتن کار د  خپل د  تاسو لرئ؟ نې پوښت تاسو آیا •

 دوکانونه 

 دوکانونه پرانستي دي.   •
 مارکېټ شتون لري.   •

 د شپې دوکانونه پرانستي دي.   •
او غیر روغتیایي د اړیکو دندې پرانستي دي. دبېلګې په توګه: پیدي کیور، سینګار کونکی. د ماسک  سلماني  •

 څخه کار واخلئ.  

 د خولې ماسک وکاروئ. کله چې تاسو د مېز شاته کښېنئ، کوالی شئ چې د خولې ماسک لرې کړئ.    •

 رستورانتونه  

 رستورانتونه پرانستې دي. چای خونې او  •

تاسو باید د کویډ د خوندی پاتې کېدلو ټکټ ولرئ. تاسو کوالی شئ چې د خپل کوویډ خوندی ټکټ په   •
www.covidsafe.be  یا د کوویډ د آپCovideSafeBE   .له طریقه السته راوړئ 

 تفریحي وختونه

 تاسو کوالی شئ چې خپل کور ته خلک دعوت کړئ.  •

 ر سره کیدای شي.  د بېلګې په توګه: تیات، مسلکی سپورتی سیالۍ یا کنسرټونه.  محفلونه یا جشنونه ت •

 تنظیم شوی فعالیتونه، لکه د کلپ یا ټولنې فعالیتونو سر ته رسول مجاز دي.   •

 دي.  مجاز بیول مخته چارو د  عبادت د  •

    وکړئ. سپورت کې ځاینو  ټول په چې  شئ کوالی تاسو •

 او د نڅا سالونونه پرانستي دي.  ډیسکوټیکونه  •
 

 د پام وړ:  
 

 آیا تاسو یوې خصوصي غونډې ته ځئ، لکه واده؟   •
o  کسان بهر اجازه لري حضور ولري. ماشومان نه شمېرل    ۱۰۰کسان دننه یا  ۵۰چېرته چې حد اکثر

 کېږي.  
o    ،که چېرې ددې شمېر څخه اضافي کسان وي 

 خولې ماسک وکاروئ.  بیا تاسو باید د   ▪
تاسو باید د کووید د خوندي توب ټکټ ولرئ. تاسو کوالی شئ خپل د کووید د خوندي توب   ▪

 اپ له الرې ومومئ.  CovidSafeBEیا د  www.covidsafe.beټیکټ په 

 ایا تاسو عامه محفل یا فعالیت ته ځئ، لکه د سپورت لوبه یا یو کنسرټ؟  •
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o ولې ماسک وکاروئ.  که چېرې داسې وي بیا تاسو باید د خ 
o  کسان بهر اجازه لري چې حضور ولري. ماشومان نه شمېرل   ۱۰۰کسان دننه یا  ۵۰حد اکثر

کېږي. که چېرې ددې شمېر څخه اضافي کسان وي،  تاسو باید د کووید د خوندي توب ټکټ ولرئ.  
یا د   www.covidsafe.beتاسو کوالی شئ خپل د کووید د خوندي توب ټیکټ په 

CovidSafeBE  .اپ له الرې ومومئ 

 تاسو کوالی شئ چې په هغه ځای کې د ځان ازموینه وکړئ.    آیا تاسو ډیسکوتیک یا د نڅا ځای ته ځئ؟  •
o  آیا ستاسو د ځان ازموینې پایلې منفي دي؟ بیا اړین نه د ه چې تاسو د خولې ماسک وکاروي.  تاسو

 باید د کوویډ خوندي ټکټ ولرئ.  
o  پایلې مثبت دي؟ که چېرې داسې وي بیا کور ته الړ شئ او خپل ډاکټر  آیا ستاسو د ځان ازموینې

 .  سره اړیکه ونیسئ

 ښوونځي او  ورکتونونه

 پرانستي دي.   وړکتونونه •
 ماشومان کوالی شي چې ښوونځیو ته الړ شي. ښوونځی به په دې هکله تاسو ته مالومات درکړي.    •

 

 ته سفر کول  ونویا هیواد ونو ښار نورو

  ښه دا وي چې تاسو د اروپایي اتحادیې څخه بهر سفر ونه کړئ. •
  رنګه کودونه شتون لري.  ۳آیا تاسو بهر ته ځئ؟ بیا  •

o ې چې لوړ خطر شتون لري چې تاسو په کرونا اخته شئ. ښه سور: هغه سیمه یا هیواد دی چیر
 به دا وي چې تاسو دلته سفر ونه کړئ. 

o  نارنجي: هغه سیمه یا هیواد دی چیرې چې متوسطه خطر شتون لري چې تاسو په کرونا اخته
 شئ. ښه به دا وي چې تاسو دلته سفر ونه کړئ.

o ي چې تاسو په کرونا اخته شئ.  شین: هغه سیمه یا هیواد دی چیرې چې ټېت خطر شتون لر
 تاسو کوالی شئ چې دلته سفر وکړئ. 

o  دا وېب پاڼه وګورئ-per-coronavirus.be/nl/kleurcodes-https://www.info
land / 

مقررات   کې وګورئ چې هغه هیواد ته چې تاسو غواړئ الړ شئ هلته کوم diplomatie.belgium.beپه  •
   شتون لري.

  

 کله چې تاسو له بهر څخه راستانه شئ
 
 

  ساعتونو څخه زیات په بهر کې پاتې شوي یاستئ؟  ۴۸آیا تاسو د  •
o  فورمه په-passenger-health-coronavirus.be/nl/public-https://travel.info

form-locator  م ته راستونه شئ. کې ډک کړئ مخکې له دې چې بلجی 

o  آیا تاسو د شنه یا نارنجي زون څخه راغلي یاستئ؟ اړېنه نه ده چې تاسو ځان معاینه کړئ او په
 قرنطین کې پاتې شئ. 

o آیا تاسو په اروپایي ټولنې کې د سره زون څخه راغلي یاستئ؟  
قرنطین  آیا تاسو د واکسین تصدیق پاڼه یا د بیا روغېدلو تصدیق لرئ؟ اړین نه ده چې تاسو  ▪

 شئ یا خپل ځان معاینه کړئ. 
اړین دی چې د سفر څخه    آیا تاسو د واکسین تصدیق پاڼه یا د بیا روغېدلو تصدیق نه لرئ؟ ▪

  ورځ در کرونا معاینه وکړئ. ۷او   ورځ ۱کورته د راتلو په 
  ورځې په انزوا کې ووسئ. ۱۰آیا ستاسو د معاینې پایلې مثبت دي؟ بیا اړین ده چې تاسو  ▪
کلو څخه ټېټ وي الزمه نه ده چې معاینه سر ته   ۱۲هغه ماشومان چې عمرونه یې د  ▪

  ورسوي.
  آیا تاسو د اروپایي ټولنې څخه بهر د یو سره زون څخه راغلي یاستئ؟ •
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  آیا تاسو د واکسین تصدیق پاڼه لرئ؟ ▪
کرونا معاینه   ورځې وروسته د  ۲ورځ یا  ۱د خپل سفر څخه کور ته د رسیدلو 

آیا ستاسو د کرونا د معاینې پایلې منفي وه؟ کله چې تاسو خپلې پایلې السته راوړل    وکړئ.
ورځ بیا ځل   ۷بیا تاسو کوالی شئ چې د قرنطین څخه آزاده شئ. وروسته له هغې څخه په 
ورځې په   ۱۰خپل ځان معاینه کړئ. آیا دا ځل ستاسو د معاینې پایلې مثبت دي؟ تاسو باید 

کلو څخه کم عمر لري الزمه نه ده چې معاینه    ۱۲شئ. هغه ماشومان چې د   انزوا کې پاتي 
  وکړي.

ورځې جبري په قرنطین کې پاتې   ۱۰آیا تاسو د واکسین تصدیق پاڼه نه لرئ؟ تاسو باید  •
کرونا معاینه    ورځې وروسته د  ۷ورځ یا  ۱د خپل سفر څخه کور ته د رسیدلو   شئ.

 وکړئ. 
 ورځ در کرونا معاینه وکړئ.  ۷او   ورځ  ۱ه د راتلو په اړین دی چې د سفر څخه کورت 

ورځ ستاسو د معاینې پایلې منفي دي؟ کچېرې داسي وي بیا تاسو کوالی شئ چې   ۷آیا په 
   د قرطین څخه ووځئ.

ځینې هیوادونه شتون لري چې د هغوی لپراه دا موضوع د اجرا وړ نه ده. تاسو کوالی   •
-https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-perشئ دا لیست په  

land/  .کې ومومئ 
   آیا تاسو د داسې یو زون څخه راغلي یاستئ چې هلته د خطر کچه دېره لوړه ده؟ •

o  :ددې لینک له طریقه ددې زونونو لیست موندالی شئ-https://info
landen-risico-coronavirus.be/nl/hoog/ 

o  آیا دا هیواد د اروپائي ټولنې څخه بهر دی؟ 
ورځې په جبري قرنطین کې تېرې کړئ. دا موضوع د ټولو  ۱۰بیا باید تاسو  •

  لپاره ده.
ورځ د کرونا معاینه   ۷ورځ او  ۱وروسته له هغې څخه چې بلجیم ته راغلئ، په   •

  سر ته ورسوئ. 
  آیا دا هیواد په اروپائي ټولنې کې یا د شینګن په سیمې کې ده؟ •
  ورځ کې وروسته له هغې څخه چې کور ته راغلئ ځان معاینه کړئ. ۱په  •

آیا ستاسو د معاینې پایلې منفي دي؟ کچېرې داسې وي بیا تاسو د قرنطین څخه  
   وتلي شئ.

  ورځ کې د کرونا معاینه سره ته ورسوئ. ۷بیا په  •
ستاسو د معاینې پایلې مثبته دي؟ کچېرې داسې وي بیا په اړین ده آیا  •

  چې په انزوا کې پاتي شئ.
  

 ایرو جریمه درکول کېږي.  ۲۵۰پام وکړئ: که چېرې تاسو دا کار سر ته ونه رسوئ تاسو ته  •

 

 

 دا قوانین د ټولو د روغتیا لپاره اړین دي. ټول باید ددې قوانینو درناوی وکړي.
 ستاسو څخه مننه چې دا کار کوئ. مونږ په ګډه د کرونا ویروس ودرولی شو.  
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