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د  ۲۳مې تدابیر
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.
ډېرې قوانین وروسته له  ۲۳د مې څخه له منځه تللي دي .تاسو باید اوس څه وکړئ؟

د خولې ماسکونه
• آیا تاسو  ۱۲کالن یا مشر یاستئ؟ که چېرې داسې وي ،بیا د خولې ماسک کارول اړین دی.
 oد ډاکټر سره یا په درملتون کې
 oپه روغتون مې
• آیا تاسو په یو ګڼه ګونه ځای کې یاستئ؟ که چېرې داسې وي بیا به ښه وي چې د خولې د ماسک څخه کار
واخلئ.

د هیواد څخه بهر ته تلل
•

•

آیا تاسو بهر ته ځئ؟ که چېرې داسې وي ،بیا بیالبیل رنګ کودونه شتون لري.
 oخړ :هغه سیمه یا هیواد دی چیرې چې دهغې په اړه لږ معلومات شتون لري .ښه به دا وي چې
تاسو دلته سفر ونه کړئ.
 oجګري :هغه سیمه یا هیواد دی چیرې چې د کرونا د اخته کېدلو لوړ خطر شتون لري .ښه به دا
وي چې تاسو دلته سفر ونه کړئ.
 oنارنجي یا سور :هغه سیمه یا هیواد دی چیرې چې د کرونا د اخته کېدلو خطر په متوسطه
اندازه شتون لري .ښه به دا وي چې تاسو دلته سفر ونه کړئ.
 oزرغون :هغه سیمه یا هیواد دی چیرې چې په کرونا د اخته کېدلو خطر لږ دی .تاسو کوالی
شئ چې دلته سفر وکړئ.
 oدا وېب پاڼه وګورئ https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-
land/
په  diplomatie.belgium.beکې وګورئ چې هغه هیواد ته چې تاسو غواړئ الړ شئ هلته کوم مقررات
شتون لري.

آیا تاسو د داسې یو زون څخه راغلي یاستئ چې هلته د خطر کچه دېره لوړه ده؟
• ددې لینک له طریقه ددې زونونو لیست موندالی شئhttps://info-coronavirus.be/nl/hoog- :
risico-landen/
• آیا دا هیواد د اروپائي ټولنې څخه بهر دی؟
 oبیا باید تاسو  ۱۰ورځې په جبري قرنطین کې تېرې کړئ .دا موضوع د ټولو لپاره ده.
 oوروسته له هغې څخه چې بلجیم ته راغلئ ،په  ۱ورځ او  ۷ورځ د کرونا معاینه سر ته
ورسوئ.
• آیا دا هیواد په اروپائي ټولنې کې یا د شینګن په سیمې کې ده؟
آیا تاسو تصدیق پاڼه نه لرئ؟ په لمړۍ ( )۱ورځ کې وروسته له هغې څخه چې کور ته راغلئ
•
ځان معاینه کړئ.
آیا ستاسو د معاینې پایلې منفي دي؟ کچېرې داسې وي بیا تاسو د قرنطین څخه وتلي شئ .بیا په
•
 ۷ورځ کې د کرونا معاینه سره ته ورسوئ.
آیا ستاسو د معاینې پایلې مثبته دي؟ کچېرې داسې وي بیا اړین ده چې  ۷۰ورځې په انزوا کې
•
پاتي شئ.
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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.

