
 

 تاسې دا ځکه ترالسه کوئ چې تاسې ته امر شوی دی په خپل کور کې ځان تجرید یا قرنطین کړئ. تاسې باید تر هغه وخت پورې دا الندې ګامونه

 تعقیب کړئ چې قرنطین یا تجرید مو پای ته ورسي او بیا دغه وخت کې کولی شئ چې خپل نورمال فعالیتونو ته بیرته ستون شئ.

 

 شئپه کور پاتې 

تاسې باید د خپل کور دننه پاتې شئ. بهر ته مه ځئ غیر لدې چې عاجل حاالت یې او تاسې اړ اوسئ چې د کور نه ووځئ )لکه روغتیایی عاجل 

 حالت، یا ستاسې کور اور واخلي(. که داسې وشي، نو که ممکن وي د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ.

 

 کور ته میلمانه مه رابلئ

طین پرمهال، خپل کور کې نور خلک مه پریږدئ. پدې کې ملګري، کورنۍ، ګاونډیان، یا د کور مالک/د اپارتمان کارمندان ستاسې د تجرید یا قرن

 شامل دي.

 

 تحویل

تاسې کولی شئ چې توکي کور ته راغواړئ او په کور کې یې تحویل کړئ، مګر یوازې که تاسې د توکو تحویل کونکي فرد سره اړیکه ونلرئ. 

 ستاسې د کور دباندې دروازې سره پریښودل شي.تحویلي باید 

 

 په خپل کور کې د نورو خلکو نه ځان جال کړئ

ام هرڅومره ډیر چې ممکن وي، تاسې باید په خپل کور کې د نورو خلکو نه جال بله خونه کې و اوسیږئ. که شوني وي تاسې باید جال تشناب یا حم

 که ممکن وي د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ. وکاروئ. کله چې د نورو سره په یوه خونه کې یې،

 

 خپل عالیم وڅارئ

 د خپل ځان پخپله څارلو الرښوونې تعقیب کړئ. که تاسې پوښتنې لرئ، یا ناروغه شئ، خپل ډاکټر ته تلیفون وکړئ.

 

 ته تلیفون وکړئ که عاجل روغتیایی حالت لرئ 911

اتو اخیستونکي ته ووایی چې تاسې ته د سکریمانټو کاونټي عامې روغتیا لخوا د خپل ته تلیفون وکړئ. د معلوم 911که عاجل روغتیایی حالت لرئ 

 ځان تجرید یا قرنطین کولو امر شوی دی. که ستاسې کور ته امبوالنس راشي، که ممکن وي د مخ پوښ یا ماسک واغوندئ.

 

 خپل ټوخي او پرنجي وپوښئ

دستمال پټه کړئ، یا په خپل لستوڼي کې ټوخی یا پرنجی وکړئ. کارول شوي دستمالونه د خزلو کله چې ټوخی یا پرنجی کوئ، خپله خوله او پزه په 

 ثانیو لپاره په صابون او اوبو ومینځئ. 20سطل ته واچوئ او سمدالسه خپل السونه د لږترلږه 

 

 خپل السونه ومینځئ

ومینځئ. تاسې کولی شئ الکول لرونکی سنیټایزر هم وکاروئ که صابون ثانیو لپاره په صابون او اوبو په بشپړ ډول  20خپل السونه تل د لږترلږه 

ډډه  او اوبه موجود نه وي او که ستاسې السونه ښکاره ککړ نه وي. په ککړو او نا مینځل شوي السونو د خپلو سترګو، پزې، او خولې لمس کولو نه

 وکړئ.

 

 

 د سکریمانټو کاونټي عامه روغتیا

   
 قرنطین الرښوونېد تجرید او 


