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که تاسو مرستې ته 
اړتیا لری، نو مونږ 
سره اړیکه ونیسی:

که تاسو کولی شي نو د کور څخه کار وکړي.	 
خو که تاسو د کور څخه کار نشي کولی ، نو تاسو باید کار ته حاضر نه شی. ستاسو د خوندي کولو لیک ستاسو د کار ګمارونکي لپاره د ثبوت 	 

په توګه کارول کیدی شي.

په کلینیکي لحاظ زیان منونکي ماشومانو ته مشوره ورکول کیږي چې ښوونځي ته الړ نشي - حتی که دوی د کلیدي کارګران ماشومان وي یا 	 
زیان منونکي وي.

ماشومان چې د داسې چا سره ژوند کوي څوک چه په کلینیکي لحاظ ډیر زیان منونکی دی او په دې وخت کښې ښوونځي ته تګ کوی،  باید 	 
اضافي پاملرنه وکړي ترڅو خپل السونه ومینځي او هر ځای کې چې امکان وي فاصله وساتي.

د دې وخت په جریان کښی پخپله دوکانونو یا درملتون ته مه ځي.	 
آن الین شاپنګ څخه استفاده کوی- په شمول د لومړیتوب آن الین تحویل لپاره السلیک کول-  له کورنۍ یا ملګرو څخه غوښتنه وکړی چه تاسو 	 

لپاره سودا راوړي یا د  خدائی خدمت ګارو  )رضارانو( څخه مرسته وغواړی.
له کورنۍ یا ملګرو څخه وغواړی چې نسخې راټول کړي یا تاسو خپل درملتون سره وګوري که دوی دغه خدمت وړاندې کوي. که اړتیا ولری  	 

نو د خدائی خدمت ګارو  )رضارانو(څخه مرسته وغواړی.

په عمومی توګه، تاسو ته مشوره درکول کیږي چه هر څومره امکان ولری په کور کښی پاتې شی - مګر د خپل خه صحت په خاطر باهر ته د واک یا 	 
ورزش لپاره هره ورځ  تګ کوی شی.

خپل کور هوادار ساتلو ته پام وکړی.	 
له هغه خلکو سره چې تاسو ژوند کوی باید 2 میټر فاصله وساتی که چیرې دوی د کار لپاره کور پریږدي یا عامه ټرانسپورټ کاروي.	 

تاسو ته مشوره درکول کیږي چه سفر مه کوی تر هغه چه اړین نه وي او د عامه ترانسپورت څخه  ډډه کوی.	 

تاسو باید پاملرنې او مالتړ  السرسی ته دوام ورکړی که چیری اړتیا ورته لری – په دې کښی د روغتون یا پاملرنې ناستې شاملې دی کوم ته 	 
چه تاسو په معموال  توګه ځي.
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