
 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (IFES)د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ        

 

 

ساتنه ټاکنې او روغتیا  

 
 



 

II 
 

 بس ته( په اړه د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ لنده معلومايت Covid-19د کروان ویروس )

  

 ټاکنې او روغتیا ساتنه
 

 

 لیکوالان:

 ( .Fernanda Buril, Ph.D) ډاکټر فرانندا بوریل

 مرش رتد څیړنې برخې س ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټد 

  (.Staffan Darnolf, Ph.D) دارنولفس تافان  رټاک ډ

 د ټاکنو تنظمی او معلیاتو سرت سالاکر ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټپه نړیواهل کچه د 

 ( .Muluken Aseresa, M.D) مولوکنی اسریساماسټر 

  ( سرت ختنیيک سالاکرMSHد حصی چارو د مدیریت )

 :مرش مسون کوونکی

 ( Erica Shein) اریاک شنی

  مرشاو څیړنې برخې  روزنېد  د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ

 :مسون کوونيک

 (Chad Vickery) چاد ویکری

 او ختنیيک رهربۍ مرستیال  تګالرېد نړیوالې  د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ

 (Angela Canterbury) آ جنال اکنرتبری

  مرشاتژییکو اړیکو او دادغوښتنې د اسرت  د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ

 

 



 

III 
 

 

د دغې معلومايت بس تې د چاپ او بس ته: ټاکنې او روغتیا سانته: ( په اړه د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ لنده معلومايت Covid-19د کروان ویروس )

 ته خوندي دي.  (IFES)نرش ټول حقوق د ټاکنزیو سیس متونو نړیوال بنسټ 

، چاپ او کول که په الکرتونيک شلک وي او ای مه ختنیيک شلک، اکپي  اکرولمعلومايت بس تې هر راز د دغې  :اجازهد دغې معلومايت بس تې د ترالسه کولو 

 نيش.   کیدای پراته تررسه  ېد آ یفس اجاز ولبیا نرش 

 :لیکونه ابید الندې معلومات ولريد اجازې ترالسه کولو غوښنت

 د هغه موادو په اړه توضیحات چې اکپيی ته یيې اړتیا لیدل کیږي؛ -

 کیږي؛  اکرولوخه او مقصد او په څه شلک دا مواد په کوم م -

 د غوښ تونيک نوم، دنده، د مؤسسې/سازمان نوم، د تیلیفون مشریه، بریښ نايی پته او پُس يت پته  -

 

 : ل يشالندې پتې ته واس تو ابید لیکونه ټول غوښنترسه  ۍهمرابنپه 

 د ټاکنزیو سیس متونو نړیوال بنسټ

2011 Crystal Drive, 10th Floor  

Arlington, VA, 22202  

 editor@ifes.orgبریښ نايی پته: 

 202.350.6701: مشریه فکسد 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 منڅ پاڼکې )حمتوایت(

 
 

 ۱. ..........................................................................................................................................................................وړاندوینه ...........

 ۲.... ...................................................)قدرداين( ................................................................................................................... منندوینه

 ۳................................................................................................................................................................................... اجرايی لنډیز

 ۶. ....................................................................................................................................................................................... رسلیک

 ۶.......................................................................................................................................................... ټاکنې او روغتیايی بیړين حاالت

(COVID-19 )۷..... .......................................................................................................................................................... ؟څه دی 

 ۹...... .................................................................................................................................................. د دې لینکې موخه او جوړښټ

 ۱۰ .............................................................................................................................................................. موندنې او همم وړاندیزونه

 ۱۰...................................................................... د خپریدو روغتیایی خطرونو د مکولو په اړه معويم څرګڼدونې (COVID-19)د کروان ویروس 

 ۱۲.... ..................................................................................................................... روغتیايی چارواکو او نورو اړوندو بنس ټونو رسه مهغږي

 ۱۲.............................................................................................................................................. لومړی پړاو: د ټاکنو وړاندې فعالیتونه

 ۲۴....... ......................................................................................................................... د ټاکنو په ترڅ او وروس ته فعالیتونه: دومه پړاو

 ۲۹............................................................................................................................................................. څارنه او د کیفیت کنرتول

 

 



 

1 
 

 اندوینهړو
 

 مونوټس  ی س  يیایاو روغت  چارو د انمسبالتیا، اقتصادي انسانونو د مړینې، د یدخپور  ېک ړۍن وهلټپه  ې، چانورین یشو تهځ ن ی رام  هل امهل( COVID-19) سور یروانو ک د

 ۲۰۲۰د  V-Dem 2020 2020 ر اړخیځو ټاکنو انس ټیټیوټه د رسه مخ کړی دی. س تونزمن حالت  ویمه  هبری دغه انورین د ولسواکۍ . دی یالمل شود مکزورتیا 

" يېپ څ  ېمیدر  ۍ"د زورواک  ي.د شوي ندلژی پ هګدولتونو په تو زورواکود  وادونهیه  ۹۲ ېدږ ند نړۍ لپاره  لځ يړ د لوم ېک وزی دوه لستریو  ېدږ په ن، ۱نای و  هراپور پاکل 

 ویروسد کرواناوس همال دايس انګیړنه کیږي چې  . لدیک  پژیندل هګپه تو واکځ ولسواکد  ېسی راه  ېمود ېرډیهل  ېچ ړېک ېمنزی اغ]هیوادونه[ مه  ېمیهغه س   حیت

 ورسوي.  نایزته برشي حقونو  اوپیاوړی  اغزیخپل ابندې  تونوړښ  په دوليت جو ې، چوي يړ ک تهځ ن ی نوي فرصتونه رام  لپاره غو زورواکودانروین د 

 توبی د حقونو د خوند ولنوټ ولسواکود خلکو او  هګډپه  ولنهټ واهلړیاو ن ولنهټ، مدين ، نوماندانوندونهګ ايسی، س  دوليت چاروايک ېهممه ده چ یړه، دېک رشایطو وخست ېپد

 ېک انورینونو ېپه داس . نويی تضم  تیکوي او د قانون حامک  پیاوړي ونهټبنس   ولسواکه ټاکنې ېچ کهځ، بلل کیږېعنرص  همم وی ېبرخه ک ېپد ېاکنټ . يړ لپاره اکر وک

 اکنوټد  ته زمینه برابره کړي. اداري فساد  اومترکز  واکځد ملنځه یويس او  ټبنس اوږد همال لپاره د آ زادۍيش د  یالسوهنه کوالپدې هبری کې  ای تیر یانمس مد اکنوټد 

 رډی به بیا ېپه صورت ک ډنځ د  . يړ پالن ک کړنېرسه راتلونيک  ړونتیا او ډپه هو ېچ يړ او په لککه اکر وک يسیون توګه په پام کې  په جدي انوریندا  دیاب چاروايک

 .يش ياړ مک کرا  د تررسه کولو هل امهل رامنځته شوي خطرونه، چې د خلکو روغتیا او مدين حقونه ګواښوي، اکنوټ نمیګړود د ټاکنو د ځنډولو ای  ېانوخته وي چ

د ساملو او معتربو ټاکنو د تررسه  ژمن دی چې هګپه تو ای رشیک ريګابوري مل وهیسازمانونو د  ټاکنزیود  ېک ړۍن وهلټ، په (IFES) ټبنس والړین س متونوی س  ټاکنزیود 

مچتو  ېپه سال مشور اکرپوهانو ایروغت  ېد عام ې، چلیکنهدا ې وړاندې کړې.  مشور يکیکره معلومات او ختن  هړ په ا وايلګرنڅد  وړ کیپر  اید بنس ټونو دد کولو په موخه 

د  ږموبه  څرید تل په او  هګډپه  . والړ شوپرمخ یو ځای رسه  روګمل خپلو پر وړاندې یيې هلاو  وومن ېونګنن ېنو ترڅو ه؛حمصول د وڅه دوامدارهد زموږ ، ېشو

 .وړ ته دوام ورک ېلپاره مبارز ایت ړاویپ ولسواکۍ د لپاره د  ولوټکولو او د  ېپه لر ونوډخن

 (IFES) سییر  هییاو اجرا مرش ټبنس والړیلپاره د ن مونوټس  ی س  ټاکنزیوآ ن. ابنبریي، د  انتوين
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 منندوینه )قدرداين(
 

د ټاکنزیو بنس ټونو نړیوال بنسټ د او  (.Dr. Elke Konings, M.D) ګنی کون  لکیا رټاک ډ سټر مدیر MSH، د عامه روغتیا په برخه کې د کوالانیل  دې لیکنېد 

 Virginia) نسنی ک ټ ا این ی رج یو  هه سالاکر سرت  ګډون والړی، د ن(Meredith Applegate) یګټل ی اپ  تډیریم رسالاک ولپاره د برانم نید اوکرااکر کوونکو هر یو: 

Atkinson) لویری چ نای ج  آ مره سرته وبرانمجندر ، د (Gina Chirillo) ورنیوان ب  نیټک  مس ئول نیزاډی کیراف ګ، د (Keaton Van Beveren ) د اړیکو مس ئول او

  کوي. هل کويم مننه  هړهل امهل د ز کولویرش د  وڅه تناکوښ ارزد  يد دو  ېبرخه ک ېاو پد ېکتن ایهل ب  لیکنې ېدڅخه د ( Janine Duffy) يفډجان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هدونای کوالید ل 

 ېک مونوټس  ی س وې او د اس تفادې ارزښت او اغزی یيې په بیالبیلو ټاکنزیو  جامع لیکنه تر ممکن حده پوريدا ده چې  ړېک هڅه ،ټبنس والړین مونوټس  ی س  ټاکنزیو د

مهدا راز الزمه ده ترڅو د  لري.  هړ ا ېپور ټقانوين چواک وادید هر ه  ېکچ ېپيل کولو اماکن تر لود  زونویاندړو ویګړ انځیو مشری د  ېچ ېحال ک ېپداس . يشساتل و 

. د دې لیکنې وړاندیز شوې څرګندونې تر ډیره سوی ون  ېنوي شواهد په پام کپه اړه  د خپریدو او د انسان پر سالمتیا د هغه اغزی (COVID-19)نوي کروانویروس 

 په اړه د موجودو معلوماتو پر بنسټ مچتو شوې دې.   سور یو رواند کبریده 

آ یيې ورکوونکو او ټاکنزیو چارواکو که څه مه مته کیږې چې دا وړاندیزونه د عامې روغتیا په اړه د خطرونو کچه تر ډیره بریده راټیټه کړي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره د ر 

و تررسه کول تل غوره انتخاب نه وي.  د ټاکنو تررسه د ابور کچه اوچته کړي؛ خو بیالبیلې پیښې بیا بیالبیل ګواښونه رامینځته کوي.  ښايی د خمامخ )حضوری( ټاکن

 طبیع  په ټاکنې چې څرنګهيش.  کولو ای نه تررسه کولو اړوند فعالیتونو د اجنام لپاره ابید د عامې روغتیا هل مس ئولینو رسه یو ځای د خطرونو یوه جامع ارزونه تررسه 

به د س یايس ګوندونو او مدين ټولنې رسه د سال مشورې او د  پریکړه هیوادد ټاکنو تررسه کولو لپاره د یو  روغتیایی انورین په ترڅ کې د نو ده، پیښه س یايس یوه ډول

 خطرونو په پام کې نیولو پر بنسټ، یوه برایلې پریکړه وي. 
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 رسلیک

جوړیږي چې  پیښېسرتې او پراخې  د خلکو د راټولیدو کېهبری په ترڅ  لیکنې نوم د ورکوونکو يېی آ  ر مبارزو او د  وزی ټاکن د ېبلک ورځ، په ټاکنو ددا چې  یوازې نه

د  فعالیتونو د پرهمال وپیښدغه راز  د( EMBs)مشری بنس ټونه  حمدودد ټاکنو د تنظمی یو  . زایتوي خطرد خپریدو  انروغۍ ددا راز پیښې یو بل رسه د مس تقمی متاس او 

 د بنس ټونه مه دا رسه، پیل انڅاپي انورین  روغتیا عامه د چې شوه اثبته دا رسه، راڅرګندېدو په( COVID-19) سوروانویر ک د خو لري؛ پالنونه جامع لپارهتررسه کولو 

 ينو د  دمه، دې ترڅرنګه چې  . دي مخ رسههل حمدودیتونو  معلوماتو او رسچینو وخت، د لپارهجوړ چاړي  او تنظمید  فعالیتونو دپه موخه  د تررسه کولو ټاکنو خوندي

 د چې بنس ټونو ټاکنزیو ډیری . وځنډوي ټاکنې حميل او ميل خپلې چې ېکړ اړ ته دې ۱ادارې خپلواکې او هیوادونه  ۶۰ نږدېد نړۍ  هل امهل انروغۍ سوویر روانک

یو مشری نورې س تونزې هل  مهداراز دي؛ شوي مخ رسه خنډونو جدي هلته د پام نیولو په اړه  ۲اندیښ نو يیروغتیا ،کړې پریکړه کیدو تررسهو ټاکند  کې وخت په انورین

 . ي ديشو  انروغ کیدل په ګوته ۳چارواکو ځینو د حيت اواکرکوونکو د دندو پریښدودل  د اعتبار،ټاکنو  د ،وایلمک مشری د ورکوونکو رایيې د

ا لیکنه دمالتړ ته ژمن دی؛  په ترڅ کې د ټاکنو د تنظمی بنس ټونو رسه حالتونو پیچيل داسې په کچه د نړۍ د د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ چې کې حال پداسې

 معتربه پدېد خطرونو د رامکولو په اړه څرګندونو او وړاندیزونه لپاره مچتو کړې ده.   (COVID-19)د ټاکنو هبری په ترڅ کې د کروانویروس  مهاکرۍ په MSH یيې د

 اایالتو متحدهامریاک  د لپاره خمنیوي او کنټرولد  انروغیو د او( WHO) سازمان نړیوال روغتیا د لکه بنس ټونو يیروغتیامعتربو  د څرګندونې ېشو وړاندیز کې لیکنه

پام کې نیولو  په وکړن یوبرایل  او میتودونه غورهد  بنس ټونو ټاکنزیو دڅیړنو،  او وشواهد ساینيس ووروستیپه بنسټ او مهدا راز د  الرښودونو معويم د (CDC) مرکز

 .ې دېشو مچتورسه، 

 ې روښانه کولد س توځن

ترڅو د اماکانتو د ترالسه کولو او د ټاکنو په بیالبیلو پړاونو کې د نویو روشونو د اکرولو لپاره منابعو او وخت ته اړتیا لري، نو الزمه ده د  د ټاکنو د تنظمی ادارې ېچ دا

ه توګه د ایدو اقداماتو په مس . يړ ک منډاډکروانویروس د خطرونو د مکولو لپاره هڅې د یوې جامعې تګالرې یوه برخه وګرځې؛ ترڅو د منابعو معقول او مناسب اکرول 

ورکوونکو  یيېد راته دلې ښایيې پلې کول د کروانویروس د خپریدو او د ټاکنو هبری بیالبیلو پړاونو کې په دې ویروس د خلکو اخته کیدو څخه د ډار کچه ډیره راټیټوي.  پر 

 رايش. ېالند ېتنښ تر پو  تیمرشوع  لوید پا اکنوټيش او د  ټیټرسه را ۍکټپه چ د ګډون کچه 

 چارواکو ټاکنزیو او ورکوونکو رایيې د او مکويتر ډیره بریده را خطرونه په اړه روغتیا عامې دڅرګندونې  شوې وړاندیز کې لیکنه پدې چې يش وساتل اید په ابید دا

د  تررسه کولو دفعالیتونو  بیالبیلو ټاکنزیو د . وي نه الره غوره ټولو تر اماکن د تل ټاکنې خمامخ اورامینځته کوي  ګواښونه خمتلف ونهوضعیت بیالبیل خو زایتوي؛ ابور

 :وې چې برایلې ههل به پریکړه اړه په څرنګوايل

  اوسئ؛و  خرب څخه ارزونو اړخزیو هر د ونوخطر  د مهغږۍ په رسه چارواکو روغتیايی ړوندود ټاکنو د تنظمی ادارې ا ▪

 او ؛يشو پام -د پراخې برخې اس تازیتوب کوي  ورکونکو يېرای  د کې حوزوټاکنزیو  په هیواد د چې -ته  نظرونو ټولنې مدين او ګوندونو س یايس د ▪

  .موجود وي پوهاوی ګډ هلکه په خطرونو ټولو د کېپه ترڅ  کولو تررسهد  ټاکنو د ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 وړاندیزونه او هممې موندنې
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 ویروس روانک د خمې، هل شواهدو شویو خپرو د خلوا (CDC) ۵مرکز ایالتوا متحدهامریاک  د لپاره خمنیوي او کنټرولد  یوانروغ  د او( WHO) ۴سازمان نړیوالروغتیا  د

(COVID-19)   انتقالیږي؛ خو دا ویروس په غری مس تقمی ډول مه خپریدیل يش؛ یعنې لکه چې په ویروس ککړ  تهکس  بل نه کس یو هل ېالرتنفس ]څاڅکو[ هل  داصل

څخه ډیر داسې ځایونه او وسایل ش ته چې هلته د خلکو د راټولیدو او وسایلو رسه د متاس  ۴۰د ټاکنو په هبری کې شاوخوا   وهل يش.توکو او وسایلو ابندې الس و 

 دهل یوازې راټولیدل او په توکو او وسایلو الس و عادی ډول داد خلکو  زایتوي.  خطراماکن ډیر دي.  ځکه نو د وقایوي تدابریو نه په پام کې نیول د ویروس خپریدو 

ټاکنزیو  ټولو پهابید  ،رسه نیولو کې پام په الرو ځانګړو دد کروانویروس خپریدو  . کیږي تررسه کېپه ترڅ  پړاونو ټولو زی څرخټاکن د بلکې ندي حمدود پورې ورځ ټاکنو

 :يش ونیول کې پام په وړاندیزونه الندې کېفعالیتونو 

د خطرونه د ارزونې، پالن جوړونې، پریکړه کولو او د خطرونو د رامکولو په موخه د اغزیمنو  :مهغږۍ رامینځته کولد عامې روغتیا چارواکو رسه د اړیکو او  ▪

 ؛تګالرو د پيل کولو لپاره ابید مهغږۍ رامینځته يش

د ، نیول، د تنفيس حفظ الصحې ساتنهلکه د خوندي فزییيک واټن په پام کې : د یو کس هل بل کس رسه د متاس خمه ونیول يش ای هل یو بل رسه متاس مک يش ▪

 ځان ساتنې وسایلو اکرول او د اماکن په صورت کې د لرې واټن خوندې میاکنزیمونو اکرول؛ 

د ځان ساتنې توکو اکرول لکه ماسک او نور اړین وسایل او د اماکن په صورت کې د عادي وسایلو او سطحو د مننت کیدو څخه خمنیوی ای د هغه رامکول:  ▪

 پرته میاکنزیمونو اکرول؛ د متاس 

په اوبو او صابون ای الکول لرونيک حملول رسه د السونو مینځلو ته د خلکو هڅول؛ خوهل، منتنو وسایلو او سطحو رسه د متاس څخه خمنیوی ای د هغه رامکول:  ▪

خوندیتوب ته پام کول او د اماکن په صورت کې د متاس نه خشيص  پوزې او سرتګو کې د الس وهلو نه ډډه کول؛ په دوامداره توګه د سطحو او توکو پاکول؛

 پرته میاکنزیمونو اکرول.

  ئ.  ه پر دغو هممو اقداماتو، د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د ټاکنزیو فعالیتونو د تررسه کولو په ترڅ کې الندې وړاندیزونه په پام کې ونیسرسبری 

 اړه څرګندونې  چواکټ: د ټاکنزیو فعالیتونو د تررسه کولو په ۱

 ټاکنزی فعالیتونه اضايف څرګندونې 

د يش؛ ترالسه  ډاډو د رعایت څخه د قانون اصولکیږې نو پدې صورت کې  ولډنځ ې اکنټکه چریې 

 ايتیمعل  اکنوټاو د  ېجیپه بودپه پام کې ونیول يش او  نیټه ېدږ ن ولوټ تر لپارهد تررسه کولو  اکنوټنویو 

په معلومات طرح وړاندې يش او پدې اړه اتزه  وهیولو لپاره ک تهځ ن ی رام بدلونونو د  ونړی اهمال ویش کې د 

 کړای يش.  کیرش  هل خلکو رسهدوامداره توګه 

 

 

 

جوړښټ او پیاوړتیا  مټس  ی س  يیای، د روغت وایلپراخکچه او  ۍد انروغ ېک نایپه جر جوړولوپالن  اکنوټد  د ټاکنو پالنول او رسچینې 

 ونیول يش.  ېپه پام کهوا وضعیت او د 

وسایل دې برابر شئ؛  او تويکمواد،  اضايف ؛شئ میتنظ دې کړنالرېخطر مکولو لپاره خپریدو د  ۍانروغ د

  .ئش وتهګپه دې  ونهډخنډیر اکر کوونيک دې وګامرل شئ او د تداراکتو پر وړاندې احامتيل 

د  منابعود يش؛ خوندي او د اکرکوونکو د اس تخدام لپاره دې مايل منابعې  اکامالتوتوکو د  د وسایلو او

 يش.دې لومړیتوبونه په ګوته لپاره  لواکرواو مناسب معقول 

، مدين نوماندانو، وندونوګ ايسیس   دې د ېوونښاو الر  خربداری هړ ( په اCOVID-19) روسیو د کروان

شامل  ېاصولو ک چلندې د موجودو چار موضوع د COVID-19يش؛ د په کچه پراخې  ویاو رسن  وولنټ

 .جوړ شئاصول نوي چلند د چار  کړای يش ای پدې اړه

 

 



 

5 
 

 ټاکنزیې مبارزې يش. حترمیاو په ګوته  خپروېغلط معلومات  هړ په ا سور یو روانلپاره د ک ګټو ايسید س   ېچ کسان هغه

 .يشمچتو  ېوونښلپاره الر  س توی اخ  امونوګ اط ید احت  ېک ټولنو، مناظرو او نورو وډعامه غون په

تررسه کولو روشونه دې جوړ او  نونوی مکپاواټن څخه د  ېالرد او برابر  الرسیس دې عادالنه ته ویرسن 

 پراختیا ورکړل يش. 

دې خلکو ته واحض  هلکهپه خپریدو او هغه رسه د مبارزې الرو چارو  سور یو رواننکو ته د کوورکو  يېی آ  ر 

د معلوماتو )يش  بیتعق  نونهی غوره متر  مقالو يیایروغت  ونویپدې اړه د  ؛يش لړ ورک معلوماتاو دوامداره 

 دود رسه برابر د اځنورونو څخه اکر واخس تل يش(. ېولنټد  جوړ يش او غامونهیپ غګیږ  ډلنورکولو لپاره 

  

 

د خلکو په واک کې معلومات ه او پر هل پسې انښرو هړ په ااو د هغو د پلې کیدو  والر نړ ک ویو ټاکنزیون د د رآ یيې ورکوونکو روزنه

 ورکړل يش.  

 کې څرګندونې دې په ګوته يش. ونګ جترید شویو ډلو پر ضد زړه بواو د  معلومات انمس هړ په ا ۍانروغ د

فرصتونه  نیلپاره آ نال ېاکتنیترالسه کولو او ب  لیکونو نتښغو غوښ تونکو د  د اکرپه صورت کې اماکن د 

حضوري مرکو په ترڅ کې د الس وینځلو د د  ترڅو ل يشو څوهکوونيک او مرکچیان مرکه برابر يش؛ 

تعقمی موادو څخه اس تفاده وکړي او ماسک واکروي؛ د خویندي فزییيک واټن د رعایت کولو لپاره دې پراخ 

 ځایونه غوره يش.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د رآ یيې اچونې د حمل او نورو ټاکنزیو اکرکوونکو 

 اس تخدام او روزنه

ډول د رآ یيې اچونې په حمالتو کې د اکر څخه  ییپه اس تثنادې  کوونيکاکر  ییایاو روغت  کسانمنونيک  نایز

 معاف يش.

دې د ټاکنو په روزنزیو  معلوماتد هغه خپریدو او وقایوي تدابریو په اړه  ډول يګړ انځپه  سور یو روانک د

  يش.کړای شامل موادو کې 

   يش. ېشاملکروانویروس په اړه الرښوونې دې په نویو جوړو شویو کړنالرو کې  د

 س تونکوی د برخه اخ  ېک وبرانم وزی په روزند خوندي فزییيک واټن د ساتلو لپاره دې پراخ ځایونه غوره يش؛ 

 ترالسه يش.   ډاډد جوړیدو څخه  ېوونښالر خوندي ساتنې وسایلو اړوند او خشيص  و مینځلولپاره د الس

 يش. ترالسه  ډاډآ نالین روزنزیو برانمو د جوړیدو او هغو ته د الرسسې درلودلو څخه دې او  د لرې واټن

 ترالسه کولو لپاره میاکنزیمونه جوړ يش.  ډاډڅخه د  دوړیبشپ يلایبرد برانمو  زیوروزن نیآ نال د

د رآ یيې اچونې لپاره ابید د زاین منونکو ډلو د اس توګنې س میو څخه لرې په پراخو ودانیو کې ځای غوره 

يش ترڅو خوندي فزییيک واټن په پام کې ونیول يش؛ مهدا راز په ټاکنو کې د زاین منونکو کسانو د ګډون 

 لپاره دې مه غوره الرې په پام کې ونیول يش.   

 

 

 

 

د رآ یيې اچونې په حمل کې دې د رآ یيې ورکوونکو مشری مک کړای يش؛ د حمالتو مشری او د رآ یيې ورکونې 

ورځې دې زایتې يش او د رآ یيې ورکونکو ځانګړې ډلې )معلولنی( دې په بیالبیلو وختونو کې تنظمی 

 کړای يش. 
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  حمل ته د ننوتلو او راوتلو په الرو او قطارونو کې د کروانویروس خطر د رامکولو لپاره الرښونې پلې يش. 

 

نوماندانو نوم لیکنه، رآ یه  د رآ یيې ورکوونکو او

 ورکونه، د رآ یو مشرینه او د پایلو مدریت 

 په اړه معلومات دې خلکو ته په روښانه شلک وښودل يش. ویروس د کروان

  د السونو تعقمیولو لپاره دې اکيف ځایونه برابر يش. 

  .راوړلو او اکرولو ته و هڅول يشرآ یيې ورکوونکې دې د خپلو قلمونو 

  د هویت تصدیق کولو لپاره د الس وهلو پرته یو تفامه لیک جور يش.

 د فزییيک واټن په رعایت کولو رسه دې د فورمونو د ډکو لپاره ځانګري ځایونه مچتو يش. 

د فزییيک واټن په پام کې نیولو رسه دې د ټاکنو چارواکو، څارونکو، د ګوندونو اس تازو او رسنیو لپاره 

مزیونه او څوکې تنظمی يش. اوږدې څوکې )څو نفره څوکې( او غری رضوري وسایل دې هل حملونو څخه 

رمینځ د متاس س میې لرې کړای يش؛ د مزیونو، د رآ یيې اچونې غرفو او د چارواکو او د رآ یيې ورکوونکو ت

  يی دیوالونو په ذریعه رسه جال يش.  دې د شیش یه

د وسایلو جوړونکو او پرییدونکو رسه دې متاس ونیول يش چې د وسایلو د پاکولو او تعقمی لپاره الزمې 

 الرښوونې په پام کې ونیيس. 

 .يش یوړل نځهی م  هل او راټول ډول خوندي پهدې  تويکهل اکره وتيل  او یو ځل مرصفه

 ل يش. واکرو پاکټونه چپچنېرالیږل شویو مکتوبونو او د رآ ی پاڼو لپاره دې  د په صورت کې اماکن د

 .دي وړ الرسيس د او جامع مواد آ نالینډاډ دې ترالسه يش چې 

 منع څخه کولو خدمت د توګه په کتونيک د کې جراین په هبری ټاکنو د ابید کس مس تحق هیڅ مه څه که

 د او کسان منونيک زاین انورین په ترڅ کې، روغتیا عامې د لکه وتحاال بیړين اس تثناییخو په  يش، نه

اکر کولو څخه معاف کړای  هل توګه په اس تازو د ګوندونو س یايس ایڅارونکو  ددې  اکرکوونيک روغتیاعامې 

 کړای يش.يش او دوې دې د خپل ګډون هل امهل د خطرونو د رامینځته کیدلو په اړه خرب 

 

ميل او نړیوال څارونيک او د س یايس ګوندونو 

 اس تازي

 ورتهاو نوماندوانو د نوم لیکنې هبری په څری،  ورکوونکو رایيې د دې، لپاره هبری صادرولو لیک ابور د

  . يش پورته ګامونه

 

 

 

 

 رسلیک

جوړیږي چې  پیښېسرتې او پراخې  د خلکو د راټولیدو کېهبری په ترڅ  لیکنې نوم د ورکوونکو يېی آ  ر مبارزو او د  وزی ټاکن د ېبلک ورځ، په ټاکنو ددا چې  یوازې نه

 روغتیا عامې د يش یکوال په الره اچول پیښو ډول دا د کې وخت پهانروغۍ د خپریدو  د . زایتوي خطرد خپریدو  انروغۍ ددا راز پیښې یو بل رسه د مس تقمی متاس او 
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 چاروايک حکوميت . کړي زایمنن ابورټینګښت او پر هغو  ادارو د ولسواکو يش یکوالمه  راتلل پاتې کې کولو ټاکنو په ترسوه د مهدراز . کړي رامینځته خطرونه جدي لپاره

 رپ ټاکنو د نو ،ځ  وړاندې رپ مخ چریې دوي که  .دي مخ رسه ننګونو هل کې پریکړوټاکنو تررسه کولو ای نه تررسه کولو په اړه  د دي مخ رسه س تونزو ورته چې

 تنظمیهل رسه  ویش همال چې د ټاکنو يش اړدې ته  چاروايکښايی  . وايی و ځواب ژره تر ژرهل امهل رامینځته کیږي،  خپریدو د انروغۍ دچې  ته ننګونو ونوی وړاندې

 ملګرو اکري خپلو ي ابید هلدو . مهداراز کړي مچتو مواد وړ د اړتیا او کړي خوندي پیسې کړي، پيل میتودونه پرخمتليل او نوي و اماکن د مکولو لپارهخپرید ویروسد  کړي،

 پریکړېسال مشورو پر بنسټ د ټاکنو هبری کې د بدلون راوس تلو په اړه  د چې ځکهڅخه ډاډ ترالسه يش؛ منلو  د بدلونونه وټولد  کچه س یايس په چېيش  يمهغږ  رسه

 به په قوی احامتل رسه برایلې او د منلو وړ وي. 

  روغتیايی بیړين حاالتټاکنې او 

د اپیدمیې ای پامندمیې په شلک د بیولوژیيک تروریزم هل امهل د یوې پیښ یدونکې انروغۍ " داسې تعریف کړي دي: حالتونه بیړين روغتیا عامې د سازمان نړیوال روغتیا د

انتان وي چې انسانې ژوند ته ګواښ بلل کیږي او د اوږد هماهل او دامیې هتدید ای رامینځته کیدل دي چې روغتیايی حالت هل ګواښ رسه مخ کوي؛ عامل یيې یو وژونکی 

د یو  انورین" :اکروي تعریف جامع انورین د لپاره کولو روښانه پریکړې د کې حالت پیچيل په مهش نونيک  مدیریتد  انورین روغتیا عامې د.  ۶معلولیت المل ګرڅې"

 ته کولو پریکړې جديد وقت تر فشار الندې او په بيې ثباته رشایطو کې یوه  او دی ګواښ جديیو  لپاره نورمونو او ارزښ تونو اسايس ای جوړښ تونو لومړين سیس ټم

 غری ای مس تقمیپه  چې نیول کیږي کوم مه اړه په فعالیتونو ټولو د بلکهتړاو لري  ورېپ سیس ټم ساتنې روغتیا هیواد یو د یوازې نه سې پریکړو نیولداد  ۷."لري اړتیا

 د اضايف ابر سبب ګرځ .  سیس ټمونواو  خلکو په اوکې ونډه لري  یدوخراب په  وضعیتد  ډول مس تقمی

 اړتیا ته جوړونې پالن انورین په ش تون کې مه د ټاکنو د تررسه کولو اماکن ش ته خو هل وړاندې کړکیچن حالت د ال خرابیدو د خمنیوي په موخه کره روغتیا عامې د"... 

 ." ده

د مس تقمی )هل یو کس نه بل کس ته( او ای غری  ۍانروغنو دا امر کوالی يش چې د  لري، اړتیا ته غونډو پراخو تر ډیره بریده فعالیتونهد ټاکنو اړوند  او ټاکنې چې کهڅرن

 روغتیا د اويش؛  المل زایتوايلد  پیښو دهبری  ټاکنو دکیدای يش  پرته،معيل تګالرې د ش تون  مناس بيې د لپاره مکولو خطرونو داماکن زایت کړي.   یدوخپر مس تقم 

 ټاکنې برایيل په ش تون کې مه خورا ننګونو ورته دپدې توانیديل چې  هیوادونه ځینېسیس ټم د بندش ای سقوط سبب يش.   د چې؛ آ ن دا کړي اضافه ابر سیس ټم

 کې جراین په خپریدو د ۹ایبوال د ۲۰۱۴اکل  په الیربای کې، دوران په انروغۍ ۸نزافلو ان س پانويا اکل د ۱۹۱۸ د اایالتو متحدهد بیلګې په توګه د امریاک  . يړ ک تررسه

 د روغتیا ېعام د چې ښودلې هیوادونو دېپه ش تون کې برایلې ټاکنې تررسه کړې.   COVID)-(۱۰19وسویر روانکاوس ين  د کورای سویيل کې وروستیو دې په او

 .ش ته اړتیا ته جوړونې پالنکره  لپاره خمنیوي د خرابیدوال  د هل وړاندې کړکیچن حالت خو دي، ممکن کیدل تررسه ټاکنو د رسه رسه کړکیچونو
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یو ډول انتاين انروغۍ ده  COVID-19هل امهل د انروغۍ خمفف دي.   سوروانویر ک اکل د ۲۰۱۹د 

 ۲۰۱۹ د ځل لومړي په چې کوم ،شوې رامینځتههل امهل ( SARS-CoV-2) سوروانویر چې د ک

 پهځل  لومړی ویروس چې کیږي انګریل داسې. شو کشف کې انسااننو په کې وروستیو پهاکل 

 کې مارکېټ پهد پرییدو  چرګانو اوحیواانتو  مسندري د کې واهان مرکز په والیت هويب د کې چنی

 نړۍ ټوهل په رسه چټکۍ په انروغۍ دا. وي شوی لیږدول ته انسااننو واسطه په خفاش ۱۱پانګولیزن د

په  نړۍ نیټه د مه ۱۱ په مارچ د اکل  ۲۰۲۰ د خلوا ۱۲سازمان نړیوالروغتیا  د او شوې خپره کې

 .شوهکچه د یوې پاندمیې په توګه وپژیندل 

 په قضیيې لیونهی م  څلور نږدې( COVID-19) سوروانویر ک دهمال د نړۍ په کچه  پر لیکنې دې د

خپل ژوند  وخلک وډیر  څخه ۲۷۰.۰۰۰دلې مجلې نه  چې شوي اتیید اوکې ثبت  هیوادونو ۲۱۲

 هل السه ورکړی دی. 

 ،يېتب ښاکره نښې عبارت دې هل  کسانو اخته ویروسپه کروان ،۱۳وینا په سازمان نړیوالروغتیا  د

 دردونه، س توين د ،يرسدرد درد، عضالتو دبیا   (CDC)۱۴مرکز اایالتو متحدهلپاره د امریاک  خمنیوي او کنټرولد  انروغیو د.  س تونزې تنفيس ای لنډې ساه د ټویخ،

 نښانې بللې دي.  احامتيل COVID-19 مه د ورکول السه هل بوی او خوند د اوریژدیدل 

لري  نهو  نښې هیڅد انروغۍ  کسان سلنه هلوی شوي اخته ابندې روانویروسک نوي د چې کیږي انګریل داسې لري، توپریکې  په بیالبیلو څیړنو ارقامپدې اړه  مه څه که

انروغۍ د ښاکره کیدو  د -او ای خفیفې نښې لري نلرينښې نښانې  ډول هیڅد انروغۍ  چې کسان هغه حيت چېو په ګوته کړې شواهدخفیفې نښې ولرې.   یوازې ای

په کروانویروس اخته کسان چې د انروغۍ هیڅ ډول نښې  چېمه موجود دی  اماکنيش.  مهدا راز د دې  ۱۵وړاندې مه انروغۍ بل کس ته لیږدویل ورځې څو یونه 

 پیچلېتګالرې  مکولود را ونوخطر دې ویروس دا راز خصوصیت د انروغۍ  د چېپه توګه معل وکړې؛  ۱۶نښانې و نلرې خو آ زمونیه یيې مثبته وې د یو "پټ لیږدونيک"

 .  ۱۷يغځیږ  پورې ورځو ۱۴ تر څخه دوه هلکیدو بیا د نښو نښانو تر ښاکره کیدو موده ویروس هل اخته  SARS CoV-2 ددا مه څرګنده کړې ده چې  وشواهد . دي ير ک

 روغتیایی جدي د چې هغه خلک او کسان زاړه . يش المل ینېمر  د حیت او س نډوم رځن تنفيس ،بغل( هسین شدیدسږو پړسوب ) د يش یکوال انتان کې حالتونو خستو په

 څو لپاره درملنې ویروسکروان د ای کولو ترالسه واکسنی د مه څه که.  ۱۸جدي خطر رسه مخ کسان دي او منونيک زاین ترټولو انروغۍ دېد  ،دي مخ رسه رشایطو

 .شوې ترالسه هدن درملنه ېشو تصویب ای واکسنی کوم لپارهایدې انروغۍ  د وخت رپ خپرولو دغې لیکنې د خو دي روانې آ زموینې لکینیيک

 د خپریدو څرنګوایل 

 د خپریدو سوویر روانک دبنسټ،  پر شواهدو د  (CDC) ۲۰لپاره د امریاک متحده اایالتو مرکز خمنیوي او کنټرولد  انروغیود  او( WHO) ۱۹سازمان نړیوالروغتیا  د

په  څاڅکو تنفيس د الرې هل سرتګود  ښایيې ای او پوزې خولې، د يش یکوال ویروسبل کس رسه متاس دی.   کس یو الره د فزییيک نږدي واټن پر وخت کې د اصيل

 معده په چې کومپه پرتهل  ایبوال ددغه انروغۍ  طبیعتبدن ته دننه يش.  د کروانویروس دا ډول  بل کس دپه وخت کې هل یو کس نه ( خربو ایپرجنیا  ټویخ،د ) ذریعه

 په ګوته کړې ده. وغۍانر  ساريیوه  خورا خپریږي، الرې هل وینې او اکنګې خولې، لکه مایعاتو د بدن د ډول

 خولې،په  الس خپل بیا اوې ته الس وو وړي سطح ای تويکیو  ککړ ویروس یو کس په چې هغه هل وروس ته ؛يشخپریدیل  مه الرې هل متاس مس تقمی غرید  روانویروسک

 توکو نورو او مونوفور اس نادو، د ترمینځ څارونکو او نوماندانو ورکوونکو، يېی رآ   چارواکو، ټاکنو دمه په سرتګو و وهې نو ویروس د هغه بدن ته دننه کیږي.   ای او پوزې

 په ابید او دي واحضډیر  خطرونه خپریدو مس تقمی غری د امهل، هل اکرولودس تګاوې د  ورکولو د رآ یيې ایاو  نښان ماشنی ګوتو د لکه وسایلو عادې د او د راکړه ورکړه

 .يش په پام کې ونیول ډول جدي

 

 

  :۲۱شوي ښودل کې جدول الندې چې څنګه لکهد ژوند دوام د موادو نوعیت پورې اړه لري  COVID-19 ای CoV-SARS-2پر بیالبیلو توکو د کروانویروس 
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 پر هره ماده کې د کروانویروس د دوام موده شلک:  ۲

 ماده د ش یانو مثالونه د دوام موده

 املونمی  ونهگری   او د دروازو دس تطقو فلزي  هساعت ۸ - ۲

 ختيت اکرتند  د رآ یيې ورکونې صندوقونه او غرېف  هساعت ۲۴

 سریامیک ونهو مکودا دستشوی ،اکيش تیږي ورځې ۵

  مسد زنګ ضد  وسایلبريق و ا ونهینپایپ ال هساعت ۴

 ېشیش ې پردحمافظيت و ا ېشیش ،کړکې ورځو زایت ۵ هل

 رابړ دس تکشې ()جرايح طيب ونه لږساعت ۸ هل

 فلز د دروازو قلفک او کړکې  ورځې ۵

 اکغذ ونه اکرتاو پژیند  ېرمو ، فونهصندوقد رآ یيې پاڼو ، رآ یيې پانې ورځې  ۵ - ۱

 پالستیک ونه قلممليس الرښونې او ، ونهبورد سوچ ورځو مک ۵ هل

  ونهفلز د زنګ په مقابل کې مقاوم  نهآ برودان او شری د آ بو  هساعت ۴۸

 لرګ  ټارې و ک ا ې، دروازڅوکېمزی،  ورځې ۴

 معلوماتو پر بنسټ .kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E د

 موخه او جورښټ

 د توګه ځانګړي په اوکې  جراین په يی انورینونوروغتیاپدې موخه مچتو شوې چې د  وي،ک منعکس يېجترب  اکرپوهانوش نونکو او عامې روغتیا  ټاکنو دچې  دا لیکنه

 رایيې د یوازې نه لیکنې موخه دې دويش.   مالتړرسه  بنس ټونو ټاکنزیوهل  لپاره کولو پالن او تنظمید ال ښه  ټاکنو د پرهمال انروغۍد ( COVID-19) روانویروسک

ځنډیدو او  د ټاکنو د چې ديمه  مکولرا خطرونو احامتيل د هبری پر وړاندې میوکراتیکد ډ بلکې دي، مکولرا خطرونهروغتیا پر وړاندې د  چارواکو وزی ټاکن او ورکوونکو

 :د الندې کړنو په تررسه کولو رسه کیدای يش د خطرونو کچه راټیټه يش . يشو  خمنیوی هل الرې هل هغو نه جوړولو پالنکیدای يش د دقیقو  اوالمل ګرځ   کیدو لغوهای 

 .وکړي غور اړه په روغتیا عامې د کې پړاونو بیالبیلو پههبری  ټاکنو د چېجوړول  چواکټداسې یو  د لپاره ټاکنو تنظمی ادارو د ▪

 کې جراین په ټاکنو دويش چې د کروانویروس هل امهل  حبث اړه پهاو ماهیت  نوعیت دپه ځانګړی ډول د هغو ننګونو  عامې روغتیا پر وړاندې ننګونې د ▪

 ؛رامینځته کیږي

 يش؛  تګالرې په ګوته او وړاندیزونه لپاره مکولو وخطرون روغتیا عامې د کې جراین په فعالیتونو وځانګړی د لپاره ټاکنو مرشوع د ▪

 اوپه ګوته يش؛  اړین تداراکت او ېرسچین لپاره کولو پيلد تګالرې  مکولورا ونوخطر  د ▪

 .جوړ يش میتودونه هماهللنډ لپارهس نجش او څارنې  کیفیتد  کولو پيلتګالرو  وشوی وړاندیز د ▪
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 ټاکنو دلکه  فعالیتونو بیالبیلو پړاونو د دهبری  ټاکنو د بیا او ، پیل کیږیيش ونیول کې پام پهابید  کې فعالیتونو ټولو په ټاکنو د چې رسه وړاندیزونو معويم دا لیکنه

روشونو په  احامتيلد  لپاره ارزونېیدو پایلو د ک  پيلونو د وړاندیز  د څرګندونې وړاندې کوي.  لیکنه ېځانګړ لپاره فعالیتونه وروس ته ټاکنو د او ورځ ټاکنو د ،وړاندې

 ږي. رسی ته پای رسهوړاندې کولو 

 

 

        

     

 

 د رآ یيې اچونې مرکزونو معلیات  -    د ټاکنو پالن جوړونه او منابعې  -

 پایلو مدیریتد رآ یو مشرینه او د   -     د نوماندانو نوم لیکنه  -

 اتکنزیې مبارزې  -

 د رآ یيې ورکوونکو روزنه  -

 د رآ یيې ورکوونکو نوم لیکنه  -

 د رآ یيې اچونې حمالتو د اکرکوونکو اس تخدام او روزنه  -

 ميل او نړیوالو څارونکو او د س یايس ګوندونو اس تازو ته د ابور لیک صادرول  -

 

  موندنې او همم وړاندیزونه

 

 خپریدو د روغتیايی خطرونو د مکولو په اړه معويم څرګندونې (COVID-19)د کروانویروس 

نړیوال بنسټ  سیس ټمونو ټاکنزیو دمتاس رامینځته کیږي چې دا اکر د کروانویروس د خپریدو المل ګرځ .   مس تقمی نځی م  تر خلکو دد ټاکنو په بیالبیلو پړاونو کې 

(IFES)  پړاونه، ځایونه او وسایل  ډیر څخه ۴۰هبری په ترڅ کې هل  ټاکنو ددا په ډاګه کوي چې  شوی کې جوړ الیبریایوخت کې په  رپ خپریدو ایبوال د چې حتلیلیو

 تررسه کیږي.  کې ش ته چې د ویروس د خپریدو خطر زایتوي.  مهدا راز متاسونه یوازې د ټاکنو ورځ پورې حمدود ندې بلکې د ټاکنو په ټولو پړاونو

 :مقاصدو لپاره اکرول کیږي الندې، د شوي حبثپرې  کې برخو الندې پهطریقو ته په پام رسه، ټول هغه الرښوونې او وړاندیزونه چې  ځانګړو خپریدود  سوویر روانک د

 ؛د یو کس بل کس رسه د متاس خمنیوی ای مکول ▪

 اوعادي وسایلو او توکو رسه په ویروس اخته کسانو د متاس خمنیوی ای مکول؛  ▪

 .مکول ای خمنیوید متاس څخه  خلکوپه ویروس ککړو ش یانو رسه د  ▪

کچه  خطرونو د اقدامات احتیاط  چې ځکهاهدافو ترالسه کول وي؛  وپورتنیموخه یيې د  او ئکړ  پالن کچه پراخه پهفعالیتونه  ټاکنو د ابید چاروايک چې ده ایدونې د

 ؛لري رسچینې او وخت حمدودبیالبیلو پړاونو لپاره د وسایلو مچتو کولو او نویو کړنالرو د معيل کولو لپاره  ټاکنو دراټیټوي.  په داسې حال کې چې د ټاکنو د تنظمی ادارې 

د ټاکنو ورځ او ټاکنو وروس ته  هل ټاکنو وړاندې فعالیتونه

 فعالیتونه



 

11 
 

 جراین په ارزونې خطر COVID-19 د توګه په برخېتګالرې یوې  هراړخزیې د لپاره اکرونې معقول د رسچینوخطر رامکولو هڅې د  د چې ده اړینه دا امهل، ېدلنو 

د کروانویروس د خپریدو خطر د پام وړ کچې ته راټیټ کړې او د ټاکنو په ترڅ کې په ویروس د اخته کیدلو په اړه د خلکو  يش یکوال اقدامات دا . يش پژیندلو کې

 پایلو دد ګډون کچه به په یب سارې توګه راټیټه او  ورکوونکو رایيې د نو، نه که يش؛ تفعمی او معيل توګه مسه پهدا اقدامات  چې رشط دېپد اندیښ نې مه لږ يش؛ خو 

 ړل يش. راو الندې پوښتنې تربه  مرشوعیت

 کې ترڅ په ارزونېد  خطر COVID-19 د توګه په یوې برخېد تګالرې  هراړخزیې د لپاره اکرونې لېمعقو  د مکولو هڅې د رسچینورا خطر د چې دهخو دا  اړینه"

 ." يش وپژیندل

 د متاس نه خمنیوی ای رامکول د یو کس بل کس رسه

رسه د متاس څخه  نورو "تر ټولو معقول چلند  د خپریدو خطر د رامکولو یوازینې ساده او خوندې الر د خلکو ترمینځ د فزییکې واټن رعایت کول دي؛ COVID-19د 

 هل یو بل نه شاوخوا  ۲۲سازماناوس همال د روغتیا نړیوال  په ګوته شوي دي.  اړین واټن ساتل د ویروس خپریدو کچې پورې اړه لري.  "ه کول او د فزییيک واټن ساتلډډ

 ۱.۸ ) هفوت شپږبیا د یو بل ترمینځ د  ۲۳(CDC)واټن ساتلو س پارښتنه کوي، خو د انروغیو کنرتول او خمنیوي لپاره د امریاک متحده اایالتو مرکز  مرت( فت )یو ۳.۳

ې شپږ فوته واټن واټن ساتلو س پارښتنه کوي.  د اماکن په صورت کې د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش دلې مه پراخ واټن په پام کې ونیيس.  پداسې حال کې چ( همرت 

فوته )اته مرته( واټن پورې مه خپریږي.  دا  ۲۷ تر په ډاګه کړې چې د کروانویروس څاڅکې د ټوخې او پرنچې هل امهل ۲۴نسبتأ  خوندی ښاکري، یوې وروس تې څیړنې

.  )د بیلګې په ۲۵مراعت کړي اسايس اصولپه وخت کې  تنفيس حفظ الصحې ته پام ولري او د توخې ښ یيې چې د فزییکې واټن د ساتلو رسبریه، ټول وګړي ابید خپل

ه خوندې توګه لرې کړي( او نورو ته د نږدي کیدلو په صورت کې خپل ماسک ولري.  د توګه د تويخ او پرنچ  په وخت هل دس امتل څخه اس تفاده وکړئ او بیا هغه پ

 برخه کې وموندې.  " ېمنابعټاکنو پالن جوړونې او "ماسک اکرولو لپاره د ځانګړو رشایطو په اړه نور جزئیات کوالی يش د 

غو هیوادونو کې چې هل یو بل د فزییيک واټن ساتلو په اړه د وړاندیزونو معيل کول ښایيې په تړلو ځایونو کې، چیړې چې رآ یيې ورکوونيک مرس تې ته اړتیا ولري او ای په ه

پوسټرونه ولګول يش او د قطارونو ترمنځ د یو بل رسه د نږدي کیدو عادت لري، ګران اکر و اوسیږي.  که خلک پدې اړه خپل پام وسایت، د فزییيک واټن د ساتلو لپاره 

روزنې او مهدا راز د رسه د متاس نیولو څخه ډډه ويش، نو هرو مرو چې د ویروس خپریدل به د پام وړ کچې ته راټیټ يش.  دغه الرښوونې ابید د ټاکنو چارواکو د 

 په برخه کې پیدا کړي. " د رآ یيې ورکوونکو روزنه".  کوالی يش پدې اړه نور جزئیات د ټاکنزی مکپاین او د رآ یيې ورکوونکو د روزنې په موادو کې شاملې کړای يش

 عادي وسایلو رسه په کروان اخته کسانو د متاس څخه خمنیوی ای رامکول 

سطح  رسه د متاس وروس ته خپل  که څه مه طيب ټولنه پدې ابور نده چې د ویروس غریمس تقمی لیږد د انروغۍ اصيل طریقه ده خو ښایيې یو کس د یو مننت تويک ای

یو راز اقدامات تررسه اره السونه په خولې، پوزې او ای مه په سرتګو و وهې او په انروغۍ اخته يش.  د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش د خطرونو د کچې راټیټولو لپ

هغه کسان پر وسایلو او چې یوازې او د اماکن په صورت کې د متاس پرته میاکنزیمونو په اکرولو رسه ډاډ تررسه کړي  کړي هرامککچه متاس د وسایلو رسه  کړي ترڅو

د انروغیو کنرتول او خمنیوي لپاره د امریاک متحده اایالتو مرکز او د روغتیا نړیوال سازمان د السونو   ش یانو الس وهیل يش چې السونه یيې وینځيل او پاک کړي وي.

 وینځلو لپاره دوې الرې غوره کړې دي:

 اثنیو لپاره السونه په اوبو او صابون و مینځل يش؛ او / ای  ۲۰لږ تر لږه د : اوبه او صابون ▪

 هل دغو حملولونو څخه د السونو د وینځلو او د سطحو د پاکولو لپاره اکر واخیس تل يش. : لرونيک حملولونه الكولسلنه  ۶۰ ▪

 

سلنه لکور حملول څخه اکر اخیس تیل ده، خو د روغتیا نړیوال ( ۰.۰۵) آ فریقا کې د ټاکنو تنظمی ادارو د ایبوال ویروس رسه د مقابلې په خاطر هلکه څه مه په غريب 

از اید سازمان موندلې ده چې ځکه چې دا حملول د ملر وړانګو په مقابل کې ژر خرابیږې.  مهدا ر  ۲۶سازمان د السونو وینځلو لپاره د دې حملول اکرولو س پارښتنه نه کوی

سلنې نه د لور کیفت حملول ته  ۰.۰۵؛ ځکه نو د السونو د تعقمی لپاره د ۲۷د دغه حملول د اکرولو هل امهل د روغتیایی اکرکوونکو ترمینځ تنفيس س تونزې په ګوته شوې دي

 اړتیا لیدل کیږي.    

 په ویروس ککړو ش یانو رسه د خلکو د متاس څخه خمنیوي ای مکول 

رالسه يش ترڅو د انروغۍ رسبریه پر دې چې د السونو د تعقمی کولو طریقې پورته ذکر شوې، هممه خربه دا ده چې د وسایلو او سطحو )پوړونو( د پاکولو څخه مه ډاډ ت

 ٪۰.۵سلنه الکول لرونيک حملولونه،  ۶۰ای مه د میکروب ضد نورو حملولونو په ذریعه تررسه کیدای يش؛ لکه المل هل مینځه یوړل يش.  دا اکر د اوبو او صابون او 

.(  بهل طریقه دا چې ۲۸او ټول هغه د میکروب ضد نور مواد چې د کروانویروس پر وړاندې اغزیمن اثبت شوي ويید اسودمی هایپولکور ٪۰.۵هایدورجن پرواکساید، 
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په چواکټ کې  هنمې صفحېیلو او سطحو ابندې د یو څو ورځو لپاره الس و نه وهل يش ترڅو ویروس په خپهل غری فعال يش.  څرنګه چې د ټولو هغو ککړو وسا

 .   ۲۹دهپورې ټړيل  ښودل شوي، په کروانویروس د توکو، وسایلو او سطحو د ککړتیا کچه او د غریفعال کیدو موده د چاپریایل، رطوبت، تودوخې او د ش یانو نوعیت

دس تکشو پرمخ کیدای يش په ویروس مننت شویو ش یانو او سطحو رسه د متاس نه د خمنیوي په خاطر هل دس تکشو نه اس تفاده ويش خو ابید وویل يش چې ویروس د 

دیلې شئ او اس تفاده شوې دس تکې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي؛ نو په السونو د دس تکشو په صورت کې ابید خپل مخ ملس نيش؛ دس تکشې ابید به منظم ډول تب

نه سایزونه[ هل ش تون ځحه ابید په خوندې توګه لرې کړای يش.  مهدا راز د ټاکنو د تنظمی ادارې دې په بیالبیلو سایزونه کې د ځان ساتنې د وسایلو ]ښځینه او انری 

 ته ترجیح ورکول کیږي.   ډاډ ترالسه کړي. د ایدې ده چې د دس تکشو پر ځای په دوامداره توګه د السونو وینځلو 

 روغتیايی چارواکو او نورو اړوندو بنس ټونو رسه مهغږي 

ایزو چارواکو رسه د مهغږي رامینځته کولو لپاره د ټاکنو ګډ معلیاتې مرکزونه جوړوي.  په معمول ډول په د ټاکنو د تنظمی ادارې اکرثا د ټاکنو وړاندې هل نورو ميل او س میه

ایزو ټاکنو د تررسه کولو څخه ډاډ ترالسه يش؛ خو په یو مشری بریده د بیالبیلو امنیيت او اطالعايت ادارو اکرکوونکې رسه راټولیږي ترڅو د سوهلدې مرکزونو کې تر ډیره 

د پاندمیې پر وخت، روغتیایی  نورو ځایونو کې بیا ګن مشری دوليت ادارې په دې برخه کې ګډون کوي.  در عامې روغتیا د انروین په ترڅ کې په تریه بیا د کروانویروس

 اکرکوونيک ابید په دې مرکزونو کې رغنده رول و لوبوي.  

ه اغزی په پام کې نیولو رسه، که څه مه د ټاکنو د تنظمی ادارې د ټاکنو هبری اړوند د مهغږي هڅو مرشې کوي؛ خو د کروانویروس د پراخ وایل او په ورځینې ژوندانه د هغ

ري ډلې جوړې کړې دي چې د هیواد په کچه لوړ پوړې چاروايک پکښې شامل دي.  دا ډول اکري ډلې چې لومړی وزیر ای د ولسمرش ډیری هیوادونو ځانګړې اک

 داسې مه کیدای يش چېمرستیال پکښې ګډون ولرې، بیشمریه ګټې او اغزیې لري: لکه د مراتبو د سلسلې مکویل او د اړتیا وړ بودجیې مس د السه ترالسه کول.  لکه 

کنو تررسه کول دي، پام دا ډلې د ختنیيک ماهیت پر ځای، بشپړ س یايس وضعیت غوره کړي، خو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید خپلو قانوين دندو ته چې د ډمیوراتیکو ټا

 وکړي.     

ړي؛ ترڅو د خپل ګډون کچه اوچته او هل نورو دوليت ادارو پرته دلې چې په پای کې ټاکنې تررسه کیږي او که نه، د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید پر دریو دندو مترکز وک

 یت څخه برمخن دي.   رسه د مهغږۍ نه پوره ګټه ترالسه کړي.  د عامې روغتیا انورین په ترڅ کې د ټاکنو تنظمی کوونکو ادارو لپاره دري اقدامونه هل خورا امه 

 

تررسه کړي ترڅو د ټاکنو په ټولو پړاونو کې د ویروس د خپریدو خطر کچه په ګوته  ګډه ارزونهد عامې روغتیا هل اکرپوهانو او چارواکو رسه د خطرونو یوه  ▪

)د بیلګې په توګه: يش.  دا ارزونه به د نورو ارزونو رسبریه یوه ارزونه وې چې د ټاکنو د تنظمی ادارو خلوا د ټاکنو د سالمتیا لپاره خمکې تررسه شوې دي 

 و درغلې څخه خمنیوی(؛د فساد، سیس امتتیکې السوهنې ا

یو پالن جوړ کړي؛  مکولو د خطرد ارزونې د موندنو پر بنسټ او هل اکري رشیاکنو )س یايس ګوندونو، مدين ټولنو او څارونکو ډلو( رسه په سال مشورو  ▪

وو ته د هغوي د دندو تررسه کولو په موخه د پدې پالن کې ابید په الحیو او کړنالرو کې د اړینو بدلونونو راوس تلو او ټاکنزیو چارواکو او نورو ښکیلو خوا

.  مهدا راز د ټاکنو د ۳۰اضايف اړتیا وړ موادو برابرولو په اړه تفصیل ورکړل يش.  په بعيض رشایطو کې ښایيې قانوين اصالحات مه په پام کې ونیول يش

س خپریدو د خطر رامکولو په برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه تنظمی ادارې دې ته اړ دي چې د انروغۍ په اړه د عامه پوهاوی یو پالن جوړ او د ویرو

 خلکو ته معلومات ورکړي. 

پدې اکر رسه به تر ډیره بریده د   کې شامل کړای يش. ټاکنو په نوی جوړ شوي معلیايت پالندې د پالن د ویروس خپریدو خطر په اړه د عامه پوهاوي  ▪

 ټاکنو همال ویش او بودجې نویو کولو ته مه اړتیا پیدا يش.  
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 لومړی پړاو: د ټاکنو وړاندې فعالیتونه

 ټاکنو پالن جوړونه و منابعېد 

 

  په اړه څرګندونې نونود بدلو کې موادو  نورو قانوينپه ځنډولو، د ټاکنو همال ویش او  ټاکنود 

د ایزې ټاکنې دلې امهل ځنډولې چې په لویو پیښو کې د ویروس هیوادونو خپلې ميل او س میه ۶۰خپریدو هل امهل نږدېد ( COVID-19نړۍ کې د کروانویروس ) په

د ټاکنو د ال خرابیدو هل امهل  عځکه نو د اوضا ؛کنرتول کړېپدې نه توانیږي چې خطرونه د منلو وړ په کچه تنظمی ادارې د خپریدو پراخ ګواښ موجود دی او د ټاکنو 

ی يش، اکید بلل لپاره غوره پریکړه سالمتیاو چارواکو د زی که څه مه دا ډول ځنډونه ځینې وختونه د رایيې ورکوونکو او ټاکن . مس ئولیت په غاړه نه اخيلد تررسه کیدو 

د ټاکنو  انورین د عامې روغتیا مرشانکیدای يش چې س یايس    .۳۱واره کړياو هل قدرت څخه انوړه ګټه اخیستنې ته الره ه السوهنې س یايس اکر چې دا ښایيېخو 

 وګړود  ولځنډ د ټاکنو میوکراتیک اصول زایمنن کړي. که چریېډ وغزوي او ونهخپل واک او په داسې انزکه شیبو کې په توګه واکروي یوې پلمې د ځنډولو لپاره

د الرې چارې په ګوته کړي.  اداره کولو لپاره قانوين د د عامې روغتیا چاروايک ابید د داسې ځنډ  تنظمی ادارې اود ټاکنو  دنو وي،  الر حل د یوازینۍ لپاره سالمتیا

د ټاکنو پالن جوړ کړي.  لپاره  ېراتلونکد رسه دې غږۍ په مه و ملګروزی د عامې روغتیا چارواکو او د ټاکن په صورت کې اماکن د او يکړ  هتررسدې  خطرونو ارزونه

عامې روغتیا ته د ورپیښو خطرونو د مکولو لپاره د اقداماتو په اړه دې خپلو رشیاکنو ته او  رشیک کړي دالیلپه اړه داسې یوې پریکړې  راز وګړو رسه دې دمهدا 

 معلومات ورکړي. 

 د ټاکنو نیټې په اړه څرګندونې 

 مومسمعتدهل هوا او وچ  په ابید ټاکنې توګه په مثال د  يش. نیولو  کې پام پهعوامل دې  مشرید هوا حاالتو په ګډون یو  کیږي نو تعینی هنیټیوه  لپاره ټاکنو د چې لکه

 د ۍانروغ چریې کهيش.  و خمنیوی څخهپرانیس تو ځایونو کې رسه راټول او په رس پټو ځایونو کې هل راغونډیدلو  په يش یکوال و ورکوونيک رایيې ترڅو ؛يش تررسه کې

 ویروسونود  درجه ې لوړهتودوخد   .ونیيس کې پام په وخت یتفعال د قوي  انقلینو دغو د ابید چاروايک نو ،انسان ته انتقالیږي په واسطه حرشاتو نورو ای مچیومیاشو، 

 پداسې . لشو  مکهل امهل  لوړېدود  تودوخې د کې اکل ۲۰۰۳ه؛ څرنګه چې د سارس ویروس خپریدل مه په ند همناس بچې د زاکم سبب کیږي  لپارهپه تریه بیا د انفلویزا 

 روښانهخو دا ال  ؛رايش مکښت لږ کېخپریدو  په سوویر روانک د کې اروپا او اایالتو متحده پهبه  ۳۲چې د هوا هل تودوخې رسه لري متهاکرپوهان  ځینې چې کې حال

 اکيف لپاره کنټرولد  سوویر روانک دلوړه درجه  ېتودوخد  چې ښ یيې خپریدل انروغۍ د کې نمی کره سویيل په چې ځکه آ ای دا مکښت به د پام وړ وي او که نه، چې نده

 ه.ند

هل امهل  یروسو روانک د( WHO) سازمان نړیوالروغتیا  دخپریدل په پام کې ونیول يش.   انروغۍ ې په ترڅ کې ابید دپریکړ اړه پهاو ټاکنزیو فعالیتونو  نیټې ټاکنو د

یدل خپر په کچه د انروغۍ  ېټولن د( ۴ او ؛په ډول پیښې لکسرتد  (۳ ؛لږ پیښې( ۲ ؛پیښه هیڅ( ۱: ۳۳ویشلې دي کتګورۍ څلورو په خپریدل انروغۍرامنیځته شوې 

هغه اقدامات لکه ګرځبندیز او د سفر   په ګوته کیږي. پیښېډوهل  لکسرتبيې تړاوه  کې برخو بیالبیلو په هیواد دکتګورۍ ده چې په ترڅ کې  خسته ټولو ترچې دا 

 .کوي انشونې کول تررسه ټاکنو)حضوري(  خمامخ د معيل کیږي، خلوادولتونو  دپیښو کې  خستو خورا پهخپریدو  ویروس دحمدودیتونه چې 

ته په کتو او د هیواد ای س میې په کچه د پیښو  اعتبار ارقاموراپور شویو  دکې ونیيس.   پامپه  پړاونه خپریدود  انروغۍ د کې هیواد س میه ای پهد ټاکنو د تنظمی ادارې ابید 

په  تغیریات دا دې.  که څه مه مکیدومخ په  ایاو  ېاثبت ،زایتیدو هپ مخ پیښې انروغۍ د چېو ته دا موضوع په داګه کیږي رواکچااړوندو  د لوړیدو په پام کې نیولو رسه

 هخوش بینیوه  لپاره ټاکنو دخو په هر صورت، د پیښو مکښټ  ؛رامینځته يش څپيې نوې انروغۍ دښایيې  چې ځکه ،نيش یوالک تضمنی امنیت ټاکنو دتوګه  یوازې

 وړاندې کوي.  س ناریو

وړاندې نو تو خدم د  ونوروغتون د کېترڅ  په ټاکنو دوړتیا او  سیس ټم جوړښت او یيېروغتیا هیوادټاکنو تررسه کولو په صورت کې ابید د  د وروس تې خربه دا چې

 ،ورسیږي تهحد  اعظم په کچه  هیوادمصنوي نفس دس تګاوو لپاره غوښتنې او اړتیا د  او ونوبسرت  د کې روغتونونو په چریې که . يش ونیول کې پام پهد متې وړتیا  کولو

 مرکزونو روغتیایی د به کول تررسه ټاکنو دپلوه  بل هلیوړل يش.   مینځه هلابر زایتوي او ښايی چې دا سیس ټم فلج او ای  سیس ټم يیروغتیاول په ک تررسه ټاکنو دبیا  نو

 .ې يشزایتهل  به س تونزې روغتیايی او يړ ککش  ته اړخ خپلې رسچین یلواوس ځان ساتنې د څخه

 د اضايف موادو، وسایلو او جتهزیاتو په ګوته کولو او اخیس تلو په اړه څرګندونې 

( شلک نه بلکې په جمازي )لړې واټن( شلک تررسه کیږي، نو پدې صورت کې د ټاکنو د خمامخټاکنې په حضوري ) یعينراځې  بدلونمودل کې  ټاکنو دکه چریې 

 اجازه چواکټ قانوين چې ځایه هغه تر توګه، پهبیلګې  د . کړي رامینځته بدلونونه لړ یو ای جتهزیاتو په پریودلو کې د وسایلو پیدا کوي ترڅو اړتیاتنظمی ادارې دې ته 
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ُ  نو د ،که چیړې ټاکنې په جمازي توګه تررسه يش ورکوي د اکرولو لپاره به ډیرو پاکټونو ته اړتیا وي؛ مهدا راز د پُس تونو مرصف به لوړ يش او د رایو  رایوانس بو  ای س تېپ

 یو د نودننه شې  کې سیس ټمآ نالین  په کړنالرې ټاکنو د چې ځل یو  ولیدل يش. اړتیاد پروسس لپاره به پراخو ځایونو او د اضايف اکرکوونکو اس تخدام او روزنې ته 

 .وي اړتیااو نصبولو ته به مه  حمافظيت سیس ټم پریودلو خوندي ډیر

د  نوماندان او ورکوونکو رایيې د د یو لړ اضايف وسایلو پرییدو ته اړتیا ولري ترڅو تنظمی ادارېد ټاکنو  دټاکنې په حضوري شلک مه تررسه يش، نو بیا به مه  چریې که

مک کړي.  هممه خربه دا ده چې مناس بيې رسچنیيې تشخیص يش، عرضه کوونيک په ګوته او پریودل په  خطرد خپریدو  انروغۍ دنوم لیکنې او رآ یيې ورکونې هبری کې 

ښایيې  کې ترڅ پهپاندمیې  سوویر روانک لکهو پیښ ډول د پراخو ځانګړي پهړونتیا او چټکی رسه بشپړه يش؛ ځکه نو هر یش به پر خپل وخت او الزم کیفیت تیار وي.  

 زیټاکن ترڅو کیږي س پارښتنه امهل، دلېد لنډ هماهل تړل کیدو هل امهل هل س تونزو رسه مخ يش.   رشکتونو تداراکتو سلسهل د نړیوالۍ غوښتنې د زایتیدو او ای د ځنیو د

اړتیا وړ توکو لپاره د تداراکتو  د. کړي ترالسه ډاډتسلمییدو څخه  وختپر  اواړینو وسایلو د ش تون  ټولو دکولو وړاندې  پریکړې د په اړه کیدو تررسه ټاکنو د چاروايک

 .يشد تداراکتو په سلسهل کې شاملې  -چې هل وړاندې په هیواد کې تیار شوې دي  -نې موادو ورکو لړۍ ابید په مطلوب ډول د رآ یيې 

 :یدو خطر مکولو لپاره ښایيې د رآ یيې اچونې مرکزونه الندې توکو ته اړتیا ولريخپر  دد کروانویروس  وشوه ایدونه خمکې چې نګهر څ لکه

د سطحو پاکولو لپاره ترې اس تفاده  چې حمصوالتاتئید شوي  تعقمی نورچې د السونو پاکولو او تعقمی لپاره اکرول کیړي او د  حملولالکول لرونکی صابون ای  ▪

یيې د د اړتیا وړ هر حملول مقدار د رآ یيې ورکوونکو او رآ یيې اچونې حملونه د مشری او نورو حضورې فعالیتونو پورې، چې د ټاکنو د تنظمی ادارې   کیږي.

ه مه  د ټاکنو څتررسه کولو مته لري، تړیل دی.  )د بیلګې په توګه: د رآ یيې ورکوونکو د نوم لیکنې پیښې، د رآ یيې اچونې حمالتو د اکرکوونکو روزنه(  که 

 سلنې ته نه رسیږي خو بیا مه د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د حداکرث رآ یيې ورکوونکو لپاره اهامتمات په پام کې ونیيس.  ۱۰۰پر ورځ د رآ یيې ورکوونکو مشری 

وا کسانو ته د ویروس د انتقال که په مس شلک جوړ او اس تفاده يش نو د تنفسې څاڅکو د ذراتو د یوه مشخصې سلنې همار کوالي يش او شاوخ ماسک: ▪

آ ل   یو ښه انتخاب دی.هل کبهل اغزیمنتوب  د ۳۴تنفيس دس تګاوې N95په مطلوبو رشایطو او د حمصوالتو انحمدوې عرضې ته په کتو رسه د چانس مک وی.  

الی يش.  په نړیواهل کچه د دغو مرس ته کود ویروس خپریدو په خمنیوي کې خو بیا مه دومره اغزیمن ندي  ،دس تګاوو په پرتهلدغو  جرايح ماسکونه د دا چې

د رسبریه پر دې   وګڼي .خپل لومړیتوب  و او جرايح ماسکونو ترالسه کولدس تګاو  N95 مې روغتیا اکرکوونيک ابید درسه د عا کتوته په وسایلو مکیښټ 

 جیېاو د بود ای ماسکونو برابرولونکو او مس ئولینو لپاره د تکهرآ یيې اچونې حمالتو د اکرکو لکه د ونیيس الرې مه په پام  نورېتنظمی ادارې ابید د ټاکنو 

 اس تفادې ترڅنګ، د الساي ماسکونو د .  د تکهپه پام کې نیولدا ډول ماسکونه هغوي ته مه د په صورت کې  تون او رآ یيې ورکوونکو ته د الرسسېش  

په د برابرولو توان و نلري نو هغوي ابید  ونوورکوونکو ته د ماسک رآ یيې که چریې د ټاکنو د تنظمی ادارې يش.ابید خلکو ته ورکول وینځلو الرښوونې مه 

 مرکز په کور کې د ود امریاک متحده اایالتلپاره  د انروغیو کنرتول او خمنیوي . ل يشد ماسک اغوس تلو ته وهڅو  وخت کې د ګډون پهټاکنزیو فعالیتونو 

      .۳۵مشری الرښوونې وړاندې کړې ديماسک جوړولو په اړه یو 

او ای د اړمندو رآ یيې ورکوونکو رسه مرس ته  د رآ یيې اچونې حمل هغو اکرکوونکې لپاره چې په کروانویروس اخته رآ یيې ورکوونکو رسه په مس تقمی متاس کې دي

په پام کې ونیول يش.  مهدا راز اکڼه او مکزور اوریدونيک رآ یيې ورکوونيک کوالی يش د  پوش ايمخ شفاف شیشهکوي او فزییکې واټن ساتيل نشی ابید د 

 دا راز انزکو او نمیه شفافو ماسکونه په صورت کې مه د اکرکوونيک د شونډو حراکت ولويل. 

د فزییکې واټن په ساتلو کې مرس ته وکړی.  نو دلې کوالی يش د اتکنزیو فعالیتونو په ترڅ کې په قطارونو کې د رسې، طناب، نوار او ټاپو لګولو اقدامات  ▪

کیدای يش دا مواد امهل د رآ یيې اچونې په هر حمل کې د رآ یيې ورکوونکو ترمینځ د نظم او قطار د مسبالتیا لپاره د پورتنو موادو د اکرولو س پارښتنه کیږي.  

راز موادو اندازه ابید د چارواکو خلوا په ښه توګه س نجش يش.   نوار ای طنابو ابید  په ډیرو لږو پیسو برابر يش خو د تریو ټاکنو جتربو ته په کتو رسه، د دغه

ه قطارونو د شپږ فُت په مسافه کې هل رس یو رسه و تړل يش ترڅو په قطارونو کې د رآ یيې ورکوونکو ترمینځ د فزییکې واټن په ساتلو کې مرس ته وکړي.  پ

یدلو ځای مشخص کیدای يش.  رسبریه پر دغو اقداماتو، د قطار کنرتول کوونکې ابید د رآ یيې ورکوونکو کې د ټاپو په رسښ کولو د رآ یيې ورکوونکو د در 

 ترمنیځ د فزییيک واټن د مراعت کولو څخه ډاډ ترالسه کړي. 

کوالی يش د ټاکنو په بیالبیلو پړاونو په تریه بیا د رآ یيې ورکوونکو د نوم لیکنې او د هغوي د اس نادو تصدیق او الس  ای جال کوونکې دیوالونه شفاېف شیشې ▪

وکړي.  دغه لیک کولو په ترڅ کې، د رآ یيې ورکوونکو، د حمل اکرکوونکو او د ټاکنو چارواکو ترمینځ واټن خوندي کړي او د څاڅکو د انتقال څخه خمنیوی 

 ابید په پر هل پسې توګه تعقمی او خلک هغو رسه د متاس څخه ډډه وکړي.  راز دا شیشې

په توګه د حملونو اکرکوونکو او نورو ټاکنزیو چارواکو لپاره په پام کې نیول کیدای يش ترڅو توکو او رآ یيې ورکوونکو رسه د روش د یو احتیاطې  ېدس تکش ▪

ه الس وي نو پر مخ د الس وهلو نه دې ډډه ويش.  دس تکشې ابید د لنډ همال لپاره په هغوي د متاس خمه ونیول يش او تر کوم وخته چې دس تکشې پ

ای دانه ۵۰السو وي او وروس ته بیا و ایس تل شې.  د منابعو د ش تون په صورت کې س پارښتنه کیږي چې د رآ یيې اچونې هر حمل لپاره یو قوطی 

 کړي.  ټولې اس تفاده شوې دس تکشې ابید په مناست ډول لرې او په پوره ډاډ رسه دس تکشې ورکړل يش ترڅو اکرکوونيک وکوالی يش هغه څو ځلې بديل

ه ده نو هغوي په رس تړلو صندوقونو کې واچول يش.  څړنګه چې د حمل اکرکوونکو په پرتهل د ټاکنزیو پړاونو په ترڅ کې د رآ یيې ورکوونکو د متاس کچه ټیټ
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په الس کول  ۳۶کولو وړاندې او وروس ته د السونو د وینځلو س پارښتنه کیږي.  مهدا راز د دس تکشو ته د دس تکشو پر ځای د هر ټاکنزی فعالیت د تررسه

احساس ورکوي او دا اکر توکو او سطحو رسه د اکرکوونکو د ال زایت متاس سبب ګرځ  او د السونو وینځل مه س تونزمن  ۳۷انسان ته د اکذب خوندیتوب

ایس تل يش نو د خطر ډیر چانس رامینځته کوي؛ پداسې حال کې که چریي میلونونه انساانن هل هغو اس تفاده  کوي.  که چریې دس تکشې په مسه توګه و نه

 وکړي نو س تونزي ډیرې سرتې وي.  

په مشول د روزنزیو موادو د  الرښوونو یيېروغتیا په اځنورونو سینګار لپارهګډون کوونکو  نورو او ورکوونکو رایيې د کې پیښو عامه ټولو په :روزنزی مواد  ▪

بریون وزړول  او دننهحملونو  اچونې يېرای  د رسهپه درلیدو  پیامونو واحضپه ميل ژبو د  اواځنورونو  روښانه دبرابرولو س پارښتنه کیږي.  مهدا راز پوسټرې 

مهاکري ترالسه او د هغو د چاپ لپاره هل اړوندو بنس ټونو رسه اړیکې  چارواکو روغتیا عامې دپه انتخاب کې  نهپوسټرو واړوند د ابید چاروايک ټاکنو ديش.  

 .يش توګه چاپ وړایپه  خلوا سسومؤ  نړیوالو او ميل دټینګې کرې.  ښایيې دغه راز پوسټرونه 

و مسبال او د رآ یيې اچونې وړاندې، رآ یيې الرښوون یيېروغتیاابید په ساده او اغزیمنو ې عامه پوهاوی نورد ټاکنو په اړه  او پیغامونه تلویزیوين او يیراډیو ▪

 په رسه چارواکو روغتیا عامې د ابید پیغامونه دا . يش موندیل کې برخېپه " روزنې نکووورکو  یيېرا" د توضیحات نور اړه پدېورکوونکو ته وړاندې يش.  

 کې پیغامونو خمکنیو دې اړهپکیدای يش نوي پیغامونه   .يش ترالسه ډاډد هغوي د مطابقت څخه  رسه پیغامونو نورو خدماتو عامه دترڅو  يش جوړ مهاکرۍ

 غټ ژبه، اشارې د لکهجوړ يش  کېفارمتونو  وړ الرسيس د ابید پیغامونه . کړي مک کرس بودجیې دخپاره يش ترڅو  الرې هل رسنیو پخوانیو د اوورکډ 

تګالرې پر بنسټ، دغه راز پیغامونه ابید د موجود رس نزیو چینالونو هل الرې  ديې پکښې په پام کې ونیول يش.  د معلوماتو خپرولو ژب  ایزېس میه او فونټ

 و رسول يش.  ته ډلو دودیزو نورو او معلولینو ځوااننو، ښځو،

هیوادونو د کروان ویروس په اکرول ګټور اثبت شوی او یو مشری مامرت( ر )تکه څه مه په غريب آ فریقا کې د ایبوال ویروس د خپریدو په ترڅ کې د متاس پرته حرارت س نج 

، په تریه ۳۸کړي ترڅ کې مه هل هغو څخه اس تفاده کړې، خو پدې برخه کې بیا ډیر ګټور اثبت شوي ندي.  ښایيې حرارت س نج اکذب مثبت ای منفی معلومات په ګوته

انې تشخیص کړي.  پداسې حال کې چې تبه د ایبوال بیا که چا د تبيې ضد درمل خوړیل وي؛ مهدا راز نيش کوالی په بيې اعراضو کسانو کې د ویروس نښې نښ

اخته کسان د انروغۍ انروغۍ لومړنۍ نښه ده او انروغان تر هغه وخته پورې ساري ندي چې د انروغۍ نښې و نه لري؛ خو وروس تو شواهدو په ډاګه کړې چې په کروان 

  ې وې، حرارت س نج ته ابید لومړیتوب ور نه کړای يش.ځکه نو که چریې منابعې مک.  ۳۹د نښو نښانو درلودلو پرته مه ویروس خپروي

 

 د بودجیې او اضايف لګښ تونو په اړه څرګندونې 

رامینځته کوي.  د انروغۍ د خپریدو څرنګوايل ته په کتو رسه، ښایيې په لګښ تونه د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید په پام کې ولري چې پورته ذکر شوي ټول اقدامات اضاېف 

مه دغه شان وسایلو ته اړتیا ولري چې دا اکر په خپهل د اړتیا وړ موادو د مکښت او د قمیتونو د لوړیدو المل کیږي.  رسبریه پر دې د  هیواد کې نور سازمانونهس میه ای 

کې اضافه کیږي.  که چېرې د یوې انروغۍ د  نویو وسایلو هتیه کولو لګښ تونه یوازینې غری معمول لګښ تونه ندي چې د عامې روغتیا انورین هل امهل د ټاکنو په لګښ تونو

 واټن د رامینځته کولو خپریدو په ترڅ کې حضوري ټاکنې تررسه کیږي، نو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د خلکو د یو ځای کیدو او د رآ یيې ورکوونکو ترمینځ د فزییيک

چې د نوم لیکنې مرکزونو د څو ورځو لپاره پرانس تې پاتې يش؛ د رآ یيې اچونې حملونو د لپاره نوي روشونه په پام کې ونییس.  د نویو روشونو په ترڅ کې کیدای يش 

 .  اکرکوونکو لپاره په کوچنیو ډلو کې ډیرې روزنزیې برانمې تررسه يش او مهدا راز د فزییيک واټن د ساتلو لپاره لوی ځایو اجاره ونیول يش

وسایلو د مناس بيې اس تفاده په اړه د روزنې نویو رشایطو ته په کتو رسه، روزنزیې برانمې به ډیر وخت ته اړتیا  رسبریه پردې نویو تعدیل شویو پړاونو او د ځان ساتنې

 ولري.  ځکه نو ټول دغه اهامتمات هل شک پرته چې د ټاکنو لګښ تونه زایتوي. 

اکرانو څخه د اضايف لګښ تونو د برابرولو غوښتنه وکړي؛ مهدا راز د هممو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید وګوري چې د دغو ټولو اضايف لګښ تونه توان لري ای هل خپلو مه"

 اړتیاو د پژیندلو لپاره روغتیایی چارواکو رسه مهغږي رامینځته او خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي." 

دا اکر په  خو خپلو ټاکنزیو فعالیتونه ته د لرې واټن نه دوام ورکړي، نو وکړي پریکړهد حضورې غونډو د بندلو  د ټاکنو د تنظمی ادارې چریې که د پای خربه دا چې

هغو د  د اوموادو او فورمونو  ېس ټپُ  کړې،زد يجماز  سیس ټمونو، آ نالینابید د  د ټاکنو د تنظمی ادارې توګه په بیلګې دخپهل د ټاکنو په لګښټ کې زایتوایل راويل.  

کنو د تنظمی ادارې ابید وګوري چې د دغو ټولو اضايف لګښ تونه توان لري ای هل خپلو مهاکرانو څخه د اضايف لګښ تونو د برابرولو د ټا  نه وکړي.پانګو لپاره  امنیتډاډمن 

 او خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي.غوښتنه وکړي؛ مهدا راز د هممو اړتیاو د پژیندلو لپاره روغتیایی چارواکو رسه مهغږي رامینځته 
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 لیکنهد نوماندانو نوم 

 د نوماندانو پُس يت نوم لیکنې په اړه څرګنډونې 

ادارې د ټاکنو ورځې لپاره د نوم لیکنې هبری، س یايس ګوندونو او خپلواکو نوماندانو پردې قادروي چې په ټاکنو کې خپل ګډون ته رمس  بڼه ورکړي.  د ټاکنو د تنظمی 

نوماندانو هغه معلومات لیلک کیږي چې د نوم لیکنې په ترڅ کې ترالسه شوي دي.  نو دا ډیره هممه  چاپي  ای بریښ نایيې رآ ی پاڼيې جوړوي او په دغه رآ ی پاڼو کې د

 خربه ده چې د نوم لیکنې په ترڅ کې ټول معلومات به مسه توګه ثبت يش؛ ځکه چې انمس معلومات د رآ ی پاڼو په چاپ او منلو اغزیه کوي. 

م لیکنې لپاره انفذ قانوين چواکټ ته په کتو رسه، کیدای يش د نوم لیکنې هبری تر ډیره بریده د ثبت شوي پُست هل الرې او د هر هیواد ټاکنزی سیس ټم او د نوماندانو د نو 

ه د غوښ تونيک او د هغای مه په حضوري شلک تررسه يش.  د پُست هل الري نوم لیکنه د غوښ تونيک لپاره لږ روغتیایی خطرونه رامینځته کوي او دا خطرونه په خپهل 

په برخه کې په تفصیل ( لیاتحمل مع اچونې  يې)د رآ ی چاروايک خلوا په آ سانۍ کنرتول کیدای يش چې د غوښ تون لیکونو د پروسس مس ئولیت په غاړه لري.  څرنګه چې 

یښ يش. که پدې ویل شوي، هغه څوک چې په خپل کور کې د نوم لیکنې فورمونه ډک وي ابید د اکر په پای کې خپل السونه ومینځې او پاکټونه ابید په خپهل رس 

ندې رسیښ نيش او پرځای دې هل یو سفنج څخه شلک پاکټونه موجود نه وي نو د عادي پاکټونو پرمخ دې ګواښ نه ورکړل يش، چې هغه د خولې په لعاب )الړو( اب

تکشو څخه اکر اس تفاده ويش چې د پاکټ د رسیښ ځای هل یو بل رسه رسیښ يش.  بل خوا هغه چاروايک چې د پسټ هل الرې دغه پاکټونه ترالسه کوي ابید هل دس  

 و رسه فزییيک واټن په پام کې وسايت. واخیل او د دس تکشو پر وخت خپل مخ ته الس ور نه وړي او مهدا راز په حمل کې هل نور

 د نوماندانو حضوري نوم لیکنې په اړه څرګندونې  

لپاره د خپل عکس  لیک او د رآ ی پاڼود نوم لیکنې ډیری پړاونه د نوماندانو حضور ته اړتیا لري ترڅو هغوي په ټألک  وخت کې د اس نادو تسلمیې، د فورمونو الس

.  په یو مشری مواردو کې بیا د س یايس ګوند د اس تاري ای شاهد حضور مه حمت  وي، چې دا اکر د خلکو د ګڼګونې المل ۴۰حارض يش اخیس تلو لپاره اړوندې څانګې ته

 اټن ساتلو موضوع په پام کېګرځ .  ځکه نو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د نوماندانو حضوري نوم لیکنې لپاره د ځای انتخابولو په وخت د قطارونو ترمینځ د فزییيک و 

کې ونیيس. نوماندان ابید اړوندو  ولري؛ مهدا راز حمل ته د خوندی ننوتلو او راوتلو په اړه روشونه په مسه توګه تنظمی او د چارواکو د انس ټې ځای او فزییيک واټن په پام

 په اړه پوسټرې مه ابید وځړول يش.  څانګو ته د ننوتلو دخمه د الس وینځلو ټول مناسب روشونه مراعت کړئ.  د حمل د ابندې د روغتیايی الرښونو 

ماتو د لیکنې په وخت کې د مهد راز د ټاکنو د تنظمی هغه ادارې چې د نوماندانو د نوم لیکنې هبری یيې ته ډیره بریده مکپیوټرې کړی دی مه د نوماندانو د خشيص معلو 

په هغو ادارو کې چې د نوم لیکنې مکپیوتري سیس ټم اکروي، د ختنیيک وسایلو د اکرولو،  د خپریدو خطر د رامکولو لپاره لیک ته اړتیا لري.  نو د کروانویروسهغوي الس

" "د رآ یيې ورکوونکو نوم لیکنېلیک او د عکس اخیس تلو په وخت کې دې هل هغو تدابریو څخه اکر واخیس تل يش چې د اس نادو د راکړې ورکړې، د فورمونو د الس

ظمی ادارې ابید د نوماندانو د نوم لیکنې هبری په ترڅ کې د فزییيک واټن ساتلو، د الس وینځلو او تنفيس حفظ الصحې د په برخې کې بیان شوي دي.  د ټاکنو د تن

هل پسې راکړې ورکړې په مراعت کولو په اړه د الرښونو د معيل کیدو څخه ډاډ ترالسه کړي.  دواړه مه نوماندان او مه چاروايک ابید و هڅول يش چې د اس نادو د پر 

 وخت کې ماسک او دس تکشو څخه اس تفاده وکړي او د عکس اخیس تلو په وخت کې فزییيک واټن په پام کې ونیيس. 

 د نوماندانو نوم لیکنې لپاره د مالتړیزو الس لیکنو په اړه څرکندونې 

لیکونو حضوري راټولول او د ثبت لیکونه وړاندې کړي.  د زرګونو السپه معويم توګه احامتيل نوماندان جمبور دي چې د خپلو یو مشری واجدو رشایطو مالتړ کوونکو الس

و بل مقابل معل کوي او دواړه خواوې په لیک راټولوونيک هل یلیک کوونيک او السکتاب کې د هغو رسول د کروانویروس د خپریدو خطر ډیر زایتوي؛ ځکه چې الس

لیکونه د یو خوندي آ نالین لیکونو مشریه راټیټه کړي او ای اجازه وکړي چې السټوکو الس ويه.  نو د اماکن په صورت کې د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د اړتیا وړ الس

 ش بکې هل الرې راټول يش. 
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 ټاکنزی مکپاین

 د سنيت او نویو رس نزیو مکپاینونو په اړه څرګندونې 

ت الرسیس ولري او د عامې د عادالنه ټاکنو د تررسه کولو لپاره نوماندانو ته د مساوي فرصتونو برابرول ډیر همم دي.  ښایيې په واک کې ښکیل نوماندان رسنیو ته زای

کې ده چې د اپوزیس یون، نویو او لږ منابعو لرونکو نوماندانو لپاره به ډیره س تونزمنه وي چې د حمدودو روغتیا د انروین په ترڅ کې ډیر راښاکره يش؛ دا په داسې حال 

ايک انرینه وي او په ټولنزیو غوڼدو ای پوره قرنطنی په صورت کې خپل ځان د خلکو ترمینځ مطرح کړای يش.  مهدا راز ښایيې په ډیرو هیوادنو کې ډیری برحال چارو

 و کې دغه راز خنډونه د ښځینه نوماندانو د مطرح کیدو او انتخاب خمه ډپ کړي.   ټاکنزیو مکپاینون

ارو مقررات پيل يش. د ټاکنو په داسې رشایطو کې الزمه ده چې ټول نوماندان او س یايس ګوندونه رسنیو ته منصفانه الرسیس ولري او د ټاکنزیو مبارزاتو لپاره د مايل چ

يت او خشصې رسنیو رسه په مهغږۍ، رسنیو ته د س یايس ګوندونو نوماندانو او خپلواکه نوماندانو الرسیس تسهیل کړي او هغوي د ال د تنظمی ادارې کوالی يش هل دول

د ټاکنو د  کړي. مهدا راز زایتو تلویزیوين مناظرو په الره اچولو ته و هڅوي؛ ترڅو نویو نوماندانو ته دا فرصت برابر يش چې خپل س یايس لیدلوری هل خلکو رسه رشیک

 ې د لګښټ معافول. تنظمی ادارې کوالی يش د نویو او بيې وسه نوماندانو د ټاکنزیو مبارزو لپاره یو لړ تشویق  امتیازونه په پام کې ونیيس: لکه د نوم لیکن

څوي؛ ترڅو د خپلو ټاکنزیو فعالیتونو په ترڅ کې د د اماکن تر حده پورې، د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش، س یايس ګوندونه هل روغتیايی چارواکو رسه مهغږۍ ته وه

د ش تون څخه ډاډ ترالسه ویروس د خپریدو خطر د مکولو لپاره ځانګري روشونه پيل کړي او د فعالیتونو په ترڅ کې د انروغۍ رسه د مبارزې په اړه د اثبت پیغامونو 

یون او نورو آ نالین رسنیو خلوا خپریږي ابید د ویروس د خطر مکولو په اړه ځانګړي احتیاط  کړي.  هغه مناظرې، مطبوعايت تبرصې او نورې پیښې چې د رادیو تلویز 

هل وسایلو لکه ماسک  روشونه تعقیب کړي.  ګډون کوونيک ابید هل یو بل څخه لږ تر لږه شپږ فوته فاصهل ولري او یو بل ته د نږدې کیدو په صورت کې د ځان ساتنې

ینځلو روشونه واکروي. )هغه څه چې په پورتنیو روغتیايی روشونو کې بیان شوي دي(  دا چې د ماسک په ش تون کې د شونډو ویل څخه اس تفاده وکړي او د الس و 

و د ابید د تولید کوونک ګران اکر دی، نو د زیرنویس او اشارې ژبيې اکرول مه همم بریښې.  دغه راز بریښ نايی وسایل لکه کیبوړد، مایکروفون، مانیتور او داسې نور

ي؛ ځکه نو دوي ابید الرښونې رسه مس، تعقمی يش.  رسبریه پردې، لکه چې پیښې د ویدیو هل الرې خپریږي نو ګډون وال ابید پدې پوه يش چې د دوې کړنې لیدل کیږ 

 ښه مثال پریږدي. د انروغۍ خپریدو د خمنیوي په اړه د احتیاط  تدابریو د معيل کولو په برخه کې د اغزی کوونکو په توګه هل ځان نه یو 

 

 د حضوري ټولنزیو غونډو په اړه څرګندونې

د خپریدو د خمنیوي لپاره په ټولنزیو غونډو کې د ګډون والو مشری حمدود کړای دي؛ ټاکنزیې پیښې لکه ( COVID-19) لکه څنګه چې ډیری هیوادونو د کروانویروس

 دیزونه معيل يش.  ټاکنزی مکپاینونه په پوره توګه ځنډول شوي دي.  د دغو پیښو د تررسه کولو په خاطر، د چارواکو د اجازې په صورت کې، ابید یو مشری وړان

د  د ټاکنزیو مکپاینونو کنرتول خورا خست دی ځکه چې د ټاکنو د تنظمی ادارو هل لید نه هبر وي.  په هر صورت لکه چې داسې یوه قضیه مه وي،د عامه الریونونو او 

روغۍ د  خپریدو خطر ان ټاکنو د تنظمی ادارې ای س یايس ګوندونه کوالی يش چې د روغتیايی چارواکو په مهاکرۍ یوه انس ته، ورکشاپ ای آ نالین روزنریه برانمه چې د

از س یايس ګوندونه ابید د مکولو ټول اساسات په کې په پام کې نیول شوي وي او نوماندان وکوالی يش خپل نظر او پوښتنې بیان کړي، هل مايل اړه مالتړ کړي.  مهدا ر 

ندان و د هغوي ټاکنزی ټمیونه ابید د انس تو او غونډو په ترڅ کې د خلکو روغتیایی چارواکو رسه په مهغږۍ د ټولنزیو انس تو لپاره مناسب روزنزی مواد په ګوته کړي.  نوما

و د مراعت کولو مس ئولیت په غاړه ترمینځ د فزییيک واټن د ساتلو، د زاین منونکو کسانو د خوندیتوب او ودانیو ته د ننوتلو او بریته راوتلو په وخت کې د روغتیايی روشون

اوبو او صابون ای د الکول لرونيک حملول د الس وینځلو او د ننوتلو او راوتلو په وخت کې د فزییيک واټن ساتلو په اړه الرښوونې ابید  واخيل.  حمل ته د ننوتلو وړاندې په

هل خوا اس تول کیږي لیکونه چې د س یايس ګوندونو او نوماندانو د دغو روشونه یوه برخه وي.  مهدا راز ګډون وال ابید هل ماسک څخه مه اس تفاده وکړي.  ټول هغه بلن

احتیاط  تدابری چې د  ابید د روغتیايی الرښوونو یوه برخه ولري چې په کې د ګډون کولو لپاره الزمې الرښوونې ترشحی شوې وي.  مهدا راز ویناوال ابید ټول هغه

یدو په وخت کې د فزییيک واټن مراعت کول او هل خپلو روغتیایيې چارواکو خلوا یيې س پارښتنه شوي وي په پام کې ونیيس: لکه د ماسک اکرول، نورو ته د نږدې ک 

 پلواینو رسه د روغ بړ او الس ورکولو څخه په لککه ډډه کول.    

 کور په کور ټاکنزی مکپاین په اړه څرګندونې 

ه خپل متاس حمدود کړي او د پوسټرونو او نورو هغه کسان چې کور په کور ټاکنزی مکپاینونه تررسه کوي مه ابید د خطر مکولو تدابری په پام کې ونیيس ترڅو بل کس رس 

و رسه الزم فزییيک واټن په پام تبلغايت موادو د انتقال پر وخت فزییيک واټن په پام کې وسايت.  څرنګه چې پورته ذکر شول، دا ډیره هممه ده ترڅو مبلیغنی هل نورو کسان

تفاده وکړي او د موادو د تسلمیۍ په وخت کې د خطر د رامکولو ټول روشونه په پام کې ونییس. کې ونیيس؛ هل ماسک او د ځان ساتنې هل نورو خشيص توکو څخه اس  

 )د بیلګې په توکه: د دې پر ځای چې مواد مس تقمی چا ته ورکړل شې د کور شاته دې پریښودل يش(
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 په تړاو د هغو انمسو معلوماتو او انندریو په اړه څرګندونې کوم چې د ګډون کچې ای پایلو کې د السوهنې په موخه اکرول کیږي  (COVID-19)د کروانویروس 

وکړي ترڅو د انورین په ترڅ کې، په واک کې ښکیل نوماندان او د اپوزیس یون نوماندان هڅې  ایروغت  ېد عامښایيې  . ید خړ همم ا یو نیمکپاټاکنزی د  حمتوایت امید پ 

 هڅه نوماندانښایيې ځنيی  :هګد مثال په تو.  ۴۱ټاکنو هبری په اړه د بدلونونه او په دې اړه د خلکو د ویرې کچه ډیره لوړه وښ یيې او دلې امهل س یايس ګټې پورته کړي

؛ يړ مک ک ریورکوونکو مش یيېد راو خطر په لوړ ښودلو رسه چیړې چې د دوې د رآ یو ترالسه کولو احامتل مک وي، په انروغۍ د اخته کید ،ېبرخو کځینو  پهترڅو  يړ وک

ي او داسې ګونګوسې خپرې کړي چې ګواکې دا انروغۍ د رسو و  نایته ز دانویاکند وندوړ رسه الوړ ښودلو خطر  دویاخته ک د  ۍانروغ په ېک نایپه جر اکنوټد  ایاو 

په ګډه د کروانویروس رسه  وندونوګ ايسیس  س پارښتنه کیږي ترڅو د ټاکنو د تنظمی ادارې هل  امهل ېدلنو  . یوې ځانګړې ډلې پورې مربوط ده او هغوي پرې اخته کیږي

، زسا کوي ونهړ اصولو رسغ ېهل د ېچ وکڅ، نو هغه يړ شامل کپه توګه  ېبرخ ېوید  ېچلند په موجوده اصولو کچار د هغه  ای يړ ک تهځ ن ی صول رام په اړه د چارچلند ا

 .ل يشو ګول زونهیبندهغوي او پر  په ګوته ونيکړ رسغ وڅتر  ويش ارنهڅ ېدږ ن نونوی مکپا وزی اکنټد  مهدا راز يش.  لړ ورک

 د رآ یيې ورکوونکو روزنه

  د انروغۍ او په اړه یيې د احتیاط  تدابریو نه د رآ یيې ورکوونکو د خربولو په اړه څرګندونې 

په وخت کې څنګه د انروغۍ په اړه خربداری یو هممه مس ئهل ده ترڅو ډاډ ترالسه يش چې خلک د هغې په اړه معلومات لرې او پدې پوهیږي چې ټاکنو کې د ګډون 

ې او کوالی يش د ګډون کچه راټیټه ځایه ډار ته چې د رآ یيې ورکوونکو، د ټاکنو چارواکو او نورو ښکیلو خواوو ترمنځ موجود دخپلې روغتیا ته پام وسايت او هغه بيې

.  مهدا راز د ټاکنو د تنظمی کري، د پای ټکی کیږدي.  رآ یيې ورکوونيک ابید د ویروس انتقال او د هغه انتقال څخه د خمنیوي الرو چارو په اړه همم معلومات ترالسه کړي

تررسه شویو تدابریو په اړه رآ یيې ورکوونکو او نورو ښکیلو خواوو ته روښانه توضیحات  ادارې ابید د ویروس د خپریدو خطر د مکیدو او د خلکو د روغتیا لپاره د ټولو

ره د خلکو په واک کې ورکړل ورکړي.  د خلکو د ګڼګونې په ټولو ځایونو کې ابید د کروانویروس د انتقال په اړه روزنزی پوسټرونه وځړول يش او فلمونو او پیامونو خپا

امونو ماندانو د نوم لیکنې، رآ یيې اچونې او د ټاکنزیو ادارو نورو دامی  دفرتونو ته ابید در کروانویروس د پوسټرونو او عامې روغتیا نورو پیيش.  د رآ یيې ورکوونکو او نو 

 د خپرولو په اړه ځانګړي الرښونې ورکړل يش.   

 . لکه: ۴۲روشونو تعقیب کړي د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د روزنزیو موادو د جوړولو په وخت کې د روغتیایی څیړنو ښه

د بیلګې په توګه: د الس )په یوه وخت کې دې پر یوې موضوع حبث وشئ او درې تر څلورو پورې الرښونې دې وړاندې يش.  :ولحمدودد پیامونو د مشری  •

 مراعت کول، د ماسک اکرول( وینځلو په اړه ایدونه او الرښونې، پر مخ الس نه وهل، منتنو وسایلو رسه نه متاس کول، د تنفيس حفظ الصحې

په نرم غږ او مالمی آ واز رسه رآ یيې ورکونکو ته وویل يش چې په کوم اکر مترکز وکړي نه دا چې کوم اکر تررسه رآ یيې ورکوونکو ته وویل يش چې څه وکړئ:  •

ریږدي" ښه دا ده چې وویل يش "د رآ یيې ورکونې د السونو د تعقمی نه پرته رآ یه مه ورکوي ای خپل ځای مه پ"د دې پر ځای چې  :په توګه مثال نکړي. )د

  ؛(د خمه او وروس ته خپل السونه ومینځې"

د روښانتیا لپاره، ابید هل آ ش نا، لنډو او ساده مجلو څخه  انتخاب:د لکامیتو  •

اکر واخیس تل يش. د علم ، ختنیيک او خمففاتو د اکرولو څخه دې ډډه 

 وشئ. مهدا راز ژبه ابید هل دودایز اړخه مناس به وي. 

سایز ابید غټ وي چې په آ سانې ولوس تل  د حروفو  انتخاب:د اځنورونو  •

واکرول يش چې روغتیا ښاکره کوي.  اځنورونه يش او هغه ډول اځنورونه 

ابید لوړ کیفیت ولري ترڅو په غټو اندازو کې چاپ کړای يش او هل 

  دودیزه اړخه نه مه د منلو وړ وي. 

 

مهدا راز د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د رآ یيې ورکونکو د روزنې هل الرې د هغو انمسو 

ه وکړي چې د جترید شویو ډلو په اړه معلوماتو او زره بغنونکو خربو په ضد مبارز

 وویل کیږي.  

 

 ۲۰۱۴ د ایبوال په جراین کې روزنزی مواد، د لیربای ټاکنې
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 رآ یيې ورکوونکو ته د ټاکنو نویو پړاونو په هلکه د معلومات ورکولو په اړه څرګندونې   

ره معلومات ولري ترڅو ابید پو  -چې د بدلون راوړلو اماکن یيې موجود وي  -خلک نه یوازې دا چې د ویروس خپریدو د څرنګوايل په اړه بلکې د ټاکنو هر پړاو په اړه 

وروس ته خپل هویيت  د هغو پر بنسټ خپل احتیاط  روغتیايی تدابری ونیيس.  د بیلګې په توګه: که چریې د ویروس خپریدو د خمنیوي په موخه، رآ یيې ورکوونکې دلې

ابید د عامه خدماتو د پیامونو او نورو تبلغايت الرو په ذریعه خلکو ته اس ناد د ټاکنو اکرکوونکو ته نه س پاري؛ نو د هغوي د پژیندنې اس نادو د تصدیق لپاره نوي الرښودونه 

یيې ورکوونکو ته توضیح توضیح يش.  مهدا راز دغه الرښودونه د رآ یيې ورکونې په حملونو کې وځړول يش او د اړتیا په صورت کې د حمل اکرکوونکو خلوا یو ځل بیا رآ  

ې اړه د مدين ټولنو او نورو سازمانو رسه په مهغږۍ، د جترید شویو ډلو د رآ یيې ورکوونکو د روزنې په اړه ډاډ ترالسه يش.  مهدا راز د ټاکنو د تنظمی ادارې دې په د

 کړي او پیامونه دې د زیرنویسو او اشارې ژبيې په اکرولو رسه د الرسيس وړ وګرځ .   

معريف کولو او ای د رآ یيې اچونې لپاره نوي روشونه اکرول کیږي، نو د ټاکنو د تنظمی ادارې  که چریې د ټاکنزیو فعالیتونو لکه د رآ یيې ورکوونکو نوم لیکنې، د نوماندانو

نې ولري؛ مهدا راز پدې اړه ابید خلکو ته د هغو د څړنګوايل په اړه معلومات ورکړي.  آ نالین او پُس يت فورمونه ابید د اماکن تر حده پوري ساده وي او مفصلې الرښوو

بیا د جترید  ه د ډاډ ترالسه کولو لپاره ابید اتئیدی امییلونو هل خلکو نه ترالسه يش.  د نویو روشونو او ټکنالوژۍ معريف کول ښایيې د خلکو په تریهد خلکو هل اجرااتو څخ

.   نو دلې امهل د معلوماتو شویو ټولنو ترمینځ دا شک را پیدا کړي چې ګواکې، یو څو خواوي غواړي د دغه هبری د مرشوعیت د مکزورولو هل الرې، ګټې پورته کړي

 ړونتیا او د نویو روشونو څخه د خلکو مالتړ د پایلو د منلو لپاره خورا همم ګڼل کیږي. 

د  غواړي د دغه هبری د نویو روشونو او ټکنالوژۍ معريف کول ښایيې د خلکو په تریه بیا د جترید شویو ټولنو ترمینځ دا شک را پیدا کړي چې ګواکې، یو څو خواوي"... 

 ".پاره خورا همم ګڼل کیږيمرشوعیت د مکزورولو هل الرې، ګټې پورته کړي.   نو دلې امهل د معلوماتو ړونتیا او د نویو روشونو څخه د خلکو مالتړ د پایلو د منلو ل 

 د رآ یيې ورکوونکو نوم لیکنه

 د رآ یيې ورکوونکو د نوم لیکنې اماکانتو په اړه څرګندونې 

دا ده چې د ټاکنو د تنظمی  ۴۳هیوادونو خلوا اکرول کیږي ۳۶یکنې لپاره د هر هیواد قانونې چواکټ فرق کوي.  تر ټولو ساده الر چې شاوخوا د رآ یيې ورکوونکو د نوم ل 

ادارې د رشایطو وړ رآ یيې ادارې د رآ یيې ورکوونکو لست په مس تقمی ډول د نفوسو د ثبت ادارې ای مالیايت سازمانونو څخه ترالسه کوي.  وروس ته بیا د ټاکنو د تنظمی 

هل الرې خرب ورکوي.  خو په ډیری هیوادونو کې بیا د احامتيل رآ یيې ورکوونکو لپاره د رآ یيې اچونې حمل مشخص کوي او هغوي ته د امییل، پُس تې ای یو لڼد پیام 

  الري تررسه کیږي.ورکوونکو او د ټاکنو مس ئولینو ترمینځ د معلوماتو تبادهل په حضوري او ای غری مس تقمی شلک لکه د پُس يت فورمونو ای آ نالین نوم لیکنې هل

ې په پیل او پای کې، د خلکو د ګڼګونې المل ګرځ ؛ ځکه چې د ټاکنو د تنظمی ادارې او س یايس ګوندونه د خلکو د نوم لیکنې یو مشری پړاونه، په تریه بیا د نوم لیکن

ن نوم لیکنې په صورت د ګډون لپاره یو راز غوزښ تونه په الره اچوي.  څړنګه چې د حضوري نوم لیکنې خطرونه د رآ یيې اچونې هبری خطرونو ته ورته دي، نو د آ نالی

سنیو ش نونکو، رونو احامتل کې د پام وړ مکوایل په ګوته کیږي؛ ځکه چې یو مک مشری خلک په عنی ورځ نوم لیکنه کوي.  رسبریه پر دې د ټاکنو چارواکو، ر کې د دغو خط

نه کوي.  رسبریه پردې د خلکو ګنګونې ميل او نړیوالو څارونکو او د ګوندونو د اس تازو مشری کې مه د پام وړ مکوایل په سرتګو کیږي چې دا اکر د فزییيک واټن ساتل آ سا

ې حملونو د غوراوي او څخه د خمنیوي په خاطر د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش، د قانوين واک درلودلو په صورت کې د نوم لیکنې موده متدید کړي.  د رآ یيې اچون

 خې کې موندیل يش.   په بر  "رآ یيې اچونې حمل معلیات"تنظمی او د تعقمی اماکانتو په اړه وړاندیزونه د 

 آ یيې ورکوونکو د نوم لیکنې وسایلو او جتهزیاتو په اړه څرګندونې د ر 

.  دغه روش د رآ یيې ورکوونکو په تریو دوه لسزیو کې یو مشری هیوادونو د درغلیو د مکولو لپاره د ابیومرتیک نوم لیکنه د یوې اغزیمنې حل الرې په توګه معريف کړې ده

د اعتبار کچه لوړه کړې ده؛ خو په حنی حال کې یيې د نوم لیکنې هبری پیچیل کړی او د انروغۍ د خپریدو اماکن یيې زایت کړی دی.  رس دلې پر نوم لړ مه د خلکو 

 لکه د عادي ، دجییتال مکرو او د ګوتو نښو اخیس تلو اسکرنونو څخه اکر اخیس تل کیږي، د نوم لیکنې مس ئولنیچې د ابیومرتیک په بس ته کې هل لپ ټاپ مکپیوټرونو

دارې ابید د دې توان ولري چې فورمونو ډکولو ته مه اړتیا لري.  خو که نوم لیکنه په هر ډول تررسه يش، څه هغه ابیومرتیک وي ای د فورمونو ډلکول، د اتکنو د تنظمی ا

 د کروانویروس د خپریدو خطر د پام وړ کچې ته راټیټ کړای يش.

نوم لیکنه کوي، جمبور دي چې ډکې شوې فورمې او خپل د هویت اس ناد د نوم لیکنې مس ئولینو ته وس پاري.  دغه اس ناد او هغه خلک چې د رآ یيې ورکولو لپاره 

، ځکه نو د اماکن په صورت کې ابید د څو ورځو لپاره هغو رسه د ۴۴فورمې، د هغو نوعیت ته په کتو رسه، ښایيې د یوې مودې لپاره په ویروس ککړې پاتې يش

رول( د ویروس د خپریدو اماکن متاس نیولو څخه ډډه ويش.  مهدا راز د عادي وسایلو او توکو څخه په ګډه اکر اخیس تل )د فورمونو او رایه پاڼو ډکولو لپاره د کډ قمل اک

اجسرت کوونيک وهڅوي ترڅو هل خپلو قلمونو څخه اس تفاده ورکړي او دا غوښتنه او نورې الرښونې په روښانه خط او په زایتوي.  ځکه نو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید ر 
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رکړي راجسرت کوونکو په واک کې و  رنګه قمل ولیکې او د ټولو ټاکنزیو فعالیتونو په ترڅ کې هغه ته پام وکړي.  مهدا راز د نوم لیکنې اداره ابید یو ځل اکرونيک قلمونو د

 او د هغو د خوندي لري کولو څخه ډاډ ترالسه کړي؛ ځکه چې د هر قمل پر هل پسې پاکول ډیر وخت نیيس. 

د روشونه جوړ يش د ویروس د خپریدو خطر سرت عامل د دې هبری په ترڅ کې د راجسرت کوونکو او چارواکو ترمینځ د مناسب واټن ساتل دي.  ځکه نو پدې اړه ابی

کو څخه وغوښ تل يش چې خپل اړوند اس ناد د مزی پر رس په یو پاک ځای کې کیږدي او بریته خپل تعینی شوي شپږ فوته فاصهل ته والر يش.  نو او هل رآ یيې ورکوون

ئول کس مزی لیک تصدیق کړی.  بهل د بدیل الره دا ده چې د نوم لیکوونکو او نوم لیکنې مس  مس ئولنی کوالی يش دغه اس ناد ترالسه او د هغوي نوم، عکس او الس

 ای مانع په نصب کولو رسه جال يش او دا شیشه په پرهل پسې توګه پاکه يش.  د فورمونو د ډکولو لپاره مشخص شوي ځایونه په پرهل پسې توګهترمینځ فاصهل د یو شیشه

 پاک کړای يش او د خلکو ترمینځ واټن مراعت يش. 

و ټکنالوژیو څخه اس تفاده کوي، لکه د ګوتو نښان اخیس تلو اسکرن، دجییتال مکرې او د سرتګو د ظبط دس تګاه، په هغو هیوادونو کې چې د نوم لیکنې لپاره هل بیالبیل

اره د وسایلو جوړونکو رشکتونو ابید یو لړ مشخص اضايف روشونو تر الس الندې ونیول يش.  د اتکنو د تنظمی ادارې ابید د وسایلو او جتهزیاتو د پاک کولو د څرنګوايل لپ

مکپنیو یو لست جوړ  په متاس يش ترڅو پدې اړه الزمې الرښوونې ترالسه کړي.  د امریاک متحده اایالتو د ټاکنو څخه د مالتړ مکیس یون د جوړونکو او پرییدونکورسه 

لو ټکنالوژۍ د موجودیت په صورت .  بيې متاسه د ګوتو نښان اخیس تلو او د څریې پژیند۴۵کړی دی چې د وسایلو د پاکولو په اړه ګټورې الرښونې په کې شاملې دې

څریه تشخیص  کې یو ښه بدیل دي ځکه چې د ویروس د مننت کیدو نه خمنیوی کوي.  د څریې نوې ټکنالوژي کوالی يش د ماسک په صورت کې مه د رآ یيې ورکوونيک

فزییيک واټن ته پام وساتل.  د عکس اخیس تلو پر وخت ابید کړي.  مهدا راز مس ئولنی ابید د رآ یيې ورکوونيک د عکس اخیس تلو او د څریې د تشخیصولو په وخت کې 

مس ئولنی دې ته اړ لږ ته لږه د مکرې او کس ترمینڅ شپږ فوته مسافه موجود وی؛ څرنګه چې د ابیومرتیک په یو مشری دس تګاوو کې دننه مکره نصب ده چې دا اکر 

 اتنې هل قوي وسایلو څخه اس تفاده وکړي.   ابيس چې هغه کس ته نږدې يش؛ نو پدې وخت کې ابید مس ئولنی د ځان س

ټاپ پاک کړای  که چیړې د نوم لیکنې په ترڅ کې څو کسه هل یو لپ ټاپ او ای ډسک ټاپ څخه اس تفاده کوي نو د هر یو د اکر په پای کې ابید لپ ټاپ او ډسک

 يش او مهدا راز نور جانيب وسایل هل موس، کیبوړد او ماتیټور مه ابید تعقمی يش. 

 رآ یيې اچونې حمل د اکرکوونکو اس تخدام او روزنه د

 د رآ یيې اچونې حمل اکرکوونکو د اس تخدام په اړه څرکندنې 

یا انورین په ترڅ پداسې حال کې چې هیڅ وګړی په ټاکنو کې د حمل اکرکوونيک په توګه د خدمت هل حق څخه حمروم نه يش؛ په اس تثنايی حاالتو لکه د عامې روغت 

عامې  می ادارې ابید د اس تخدام هبری کې یو مشری حمدودیتونه او خربداري په پام کې ونیيس.  په لومړې رس کې د عامې روغتیا اکرکوونيک دي.  دکې د ټاکنو د تنظ

ډک کړې دي او دا ځایونه  روغتیا د انورین په ترڅ کې لکه د کروانویروس اوس نې حبران روغتونونه او د عامې روغتیا د لومړې پاملرنۍ نور مرکزونه هل انروغانو څخه

اف کړي؛ په تریه بیا په هغه روغتیایی اکرکوونکو ته ډیره اړتیا لري.  نو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید روغتیايی اکرکوونيک د رآ یيې اچونې په حمل کې هل خدمت څخه مع

ی، ای جدي س تونزې لري او ای مه د مړینې کچه یيې لوړه ده، ابید پدې هیوادونو کې چې دا اکر اجباري دي.  مهدا راز هغه کسان چې د انروغیدو اماکن یيې لوړ د

اکنو د تنظمی ادارې برخه کې هل اکرکولو څخه معاف يش.  د کروانویروس پیښو ښودلې چې دغه انروغۍ د زاړه او انروغه کسانو لپاره جدي ګواښ پیښوي ځکه نو د ټ

 لږ تر لږه د ځان ساتنې وسایل، مناسب امتیازات او د اکر لپاره خوندی او مناسب ځای په پام کې ونیيس.  ابید دغه کسان هل خدمت نه معاف کړي ای د هغوي لپاره

اکرکوونکو ته روزنې په پام د کروانویروس هل امهل د رآ یيې ورکونې د کډون په کچه کې د احامتيل مکښت رسه رسه، د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د رآ یيې اچونې حمل ډیرو 

رې د ټاکنو .  ځکه چې ښایيې یو مشری اکرکوونيک انروغه يش؛ ای جمبور يش د خپلو خپلوانو د مراقبت لپاره په کور کې مت يش؛ او ای مه د ویروس هل وی۴۶کې ونیيس

  ورځې وړاندې خپهل دنده پریږدي.  نو پداسې حاالتو کې هممه ده چې نور روزل شوي اکرکوونيک موجود وي ترڅو د هغوي ځای انس تې يش.

 د رایيې اچونې حمل اکرکوونکو د حضوري روزنې په اړه څرکندونې 

ه د خپریدو او خمنیوي په اړه د عامې روغتیا انورین په ترڅ کې ابید د حمل اکرکووين او نور چاروايک د معمولې روزنې ترڅنګ د ویروس د څړنګوايل او په تریه بیا د هغ

حمل اکرکوونيک ابید د خپل ځان او د رآ یيې ورکوونکو د روغتیا ساتلو د څرنګوايل په اړه الزمې الرښونې ترالسه کړي.   یو لړ نورې روزنې مه ترالسه کړي.  مهدا راز د

ری په ترڅ کې د لکه د الس وینځلو د څرنګوايل په اړه الرښونې، د ماسک او دس تکشو نه د مسې اس تفادې طریقه، د قطارونو کنرتول او رآ یيې ورکوونکو ته د هب

په روزنزیو موادو سلوک الرښونونې.  دغه ټولې الرښوونې او مهدا راز هغه نور ځانګړي تدابری چې د حمل اکرکوونکو او رآ یيې ورکوونکو خلوا معيل کیږي ابید مناسب 

 کې شامل يش. 

د معريف کولو په صورت کې حيت اب جتربه اکرکوونيک مه مهدا راز د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید په پام کې ولري چې د عامې روغتیا د انورین په ترڅ کې د نویو روشونو 

ړل يش ترڅو د هغو په اړه اضاېف روزين ته اړتیا لري.  ټول دغه نوي مطالب ابید په روزنزیو موادو کې په روښانه شلک توضیح يش او د حمل اکرکوونکو په واک کې ورک
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اډ ترالسه کړي.  د حضوري روزنې په صورت کې د ټاکنو مس ئولنی ابید د صنفونو اندازه )حمدودیتونو خپلې پوښتنې وړاندې، په اړه یيې ړان واچوي او هل پوهیدو یيې ډ

خو ځاینو کې تررسه کړي.  ته په پام رسه د ګډون کوونکو مشری په هر زمان کې( او د ګډون کوونکو ترمنیځ واټن په پام يک ونیيس او د اړتیا په صورت برانمې په پرا

برخې  "معلیات "د رآ یيې اچونې حملپر ترڅ کې د السونو د وینځلو او د سطحو د پاکولو لپاره ټول د اړتیا وړ مواد مچتو يش )پدې اړه د جزئیاتو لپاره مهدا راز د روزنې 

 ته مراجعه ويش.  په ټول حمل کې دې د الس وینځلو او خشيص حفظ الصحې ساتلو په اړه د الرښوونو پوسټرې وځړول يش. 

 د جمازي او لرې واټن روزنې په اړه څرکندونې 

مس ئهل حل کیږي خو بیا یو مشری که چریې د رآ یيې اچونې حملونو د اکرکوونو روزنه، هل الرې واټن په تریه بیا په جمازي او آ نالین شلک تررسه يش، نو د خلکو د راټولیدو 

ترالسه کړي چې د حمل ټول اکرکوونيک دغو صنفونه ته په آ سانې الرسیس لري چې دا اکر د هیواد او نور کړکیچونه رامینځته کوي.  د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید ډاډ 

و او هغه کسانو چې ټکنالوژۍ ټولنزیو س میو په کچه چټک انرتنیت او د ټکنالوژۍ ش تون ته اړتیا لري.  مهدا راز د روزنې فارمت ابید جامع وي ترڅو ټول کسان د معلولین

لپاره مرس ته کوونيک  دې، په مشول هل هغو نه برمخن يش.  مهدا راز د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش د حمل اکرکوونکو ته مکپیوټر او انرتنیت برابر او د هغورسه دومره بدل ن

یيک واټن ټول رشایط په کې په پام کې نیول شوي وټاکې ترڅو خپهل روزنه پوره کړي.  د دغو روزنو لپاره ځای ابید هل ټولو معیارنو رسه برابر وي او د الس وینځلو او فزی 

 وي.  )د بیلګې په توګه: د مکپیوټر اس تفادې وروس ته د السونو وینځل او د شپږ فوتو واټن ساتل( 

د یو مشری داسې روشونه په د هغو اقداماتو ترڅنګ چې د روزنې په ترڅ کې د رآ یيې اچونې حمل د اکرکوونکو لپاره په پام کې نیول کیږي، د ټاکنو د تنظمی ادارې ابی

مې هل لرې واټن پام کې ونیيس چې پر مټ یيې د اکرکوونکو د روزنې د پوره کیدو او پر هغه د پوهیدو څخه ډاد ترالسه کړي.  پداسې حال کې چې د روزنې بران

ونه تعقیب وي، مواد لويل او مطالبو ته پام کوي. نو لکه چې څخه تررسه کیږي نو دا به ټاکنزیو ادارو ته س تونزمن اکر وي چې پدې پوه يش چې زده کوونيک خپل درس

روزنې د اغزیمنتیا څخه څارنه  د جمازي روزنې لپاره مواد هتیه کیږي، ټاکنزیي ادارې ابید یو لړ آ زموینې او د روزنې د خمه او وروس ته تس تونه په پام کې ونیيس ترڅو د

 يک یوه شه منره ترالسه کړي. وکړي.  د س ند د ترالسه کولو لپاره ابید زده کوون

 د ټاکنو ميل او نړیوال څارونکې او د ګوندونو اس تازي 

 د ټاکنو څارونکو د اس تخدام او اعزامولو په اړه څرکندونې 

کوي.  نو د دوي پر وړاندې د  نظمیو او درغلیو خمنیوید ټاکنو څارونيک او س یايس ګوندونه د ټاکنو هبری نه بیدلونيک برخه ده چې د رآ یيې اچونې په حملونو کې د بيې

ای شلک لیږل په پام کې ونیيس.  خطر د رامکولو لپاره ابید ټاکنزیې ډلې، څارونيک بنس ټونه او س یايس ګوندونه، د رآ یيې اچونې حملونو ته د هغوي د مشری مکول ای په دوره

کنزیو چارواکو رسه د متاس نه ډډه وکړي او د خپل ځان د سالمتیا لپاره فزییيک واټن رسبریه پردې څارونيک او د س یايس ګوندونو اس تازي ابید هل رآ یيې ورکوونکو او ټا

 وساتې.  مهدا راز دوي ابید د خطر کولو لپاره د ماسک څخه اس تفاده وکړي.

پلو څارونکو او اس تازو هل اس تولو وړاندې مهدا راز د رآ یيې اچونې حملونو د اکرکوونکو په څری، څارونيک بنس ټونه او س یايس ګوندونه ابید د رآ یيې اچونې حمل ته د خ 

رکړي.  رسبریه پردې، هغوي ته د کروانویروس د خپریدو، د ځان ساتنې خشصې وسایلو د اس تفادې، د السونو وینځلو او د تنفيس حفظ الصحې د ساتلو په اړه روزنه و 

ن او د عامې روغتیا اکرکوونيک پر ټاکنو د څار هل خدمت څخه معاف کړي او ابید ډاډ د ټاکنو د تنظمی ادارې، س یايس ګوندونه او څارونکې ډلې ابید زاین منونيک کسا

 ترالسه کړې چې هغوي د خپل ګډون د خطر په اړه معلومات ترالسه کړي دي.   

 څارونکو او د ګوندونو اس تازو ته د اعتبار لیک صادرولو په اړه څرګندونې 

 امعن ېدپ اد . يړ ترالسه ک لیکاعتبار د اکر پیل څخه وړاندې د ټاکنزیو ادارو څخه  دیاب هړ دوادندې تررسه کوي،  بیالبیلېاس تازي  ونووندګاو د  څارونيکمه  هڅکه 

دا اکر  ېچ، يړ ک هغه پروسساو  سهترال کونهیل نتښغو  ریمش یلو یولپاره  ونود ابورلیک ېک دوږپه او ېمود ېحمدودیوې خورا د دي  جمبورچاروايک  اکنوټد  ېده چ

 ؛يړ وک تنهښ لپاره غو د ترالسه کولو  کید اعتبار ل  ادارو ته میتنظټاکنو د د بنس ټونه  يیاځلومړی ابید ، ولډپه نورمال  کوي.  چیلیپ  مه نور هبری ېورکون لیکد اعتبار 

 ېک مواردو نوځی په  کوي.  تنهښ غو  کیلپاره د اعتبار ل څارونکو  د خپلو هر سازمان، تهد جواز ترالسه کولو وروس   يش.  لړ ورکڅخه د څار اجازه  اکنوټد هغو ته  وڅتر 

.  د ټاکنزیو ادارو د اتئید وروس ته، جوړ شوي اعتبار لیکونه ]اکرتونه[ څارونکو ۴۷ یدیپه اکرولو رسه تررسه ک  یټسا بیو  اکر په آ نالین شلک د یو مشخص شويدا 

د پوره کولو لپاره د ټاکنو بنس ټونو ته اس تول کیږي ترڅو د هغوي په څارونکو و ویشل يش.  رسبریه پردې یو لړ نورو مراحلو ته اړتیا ش ته چې هر څارونيک ابید د هغو 

کړي.  پدې دفرتونو کې د چارواکو یو ټمی فورمونه ترالسه او بیا هغه پروسس کوي او په اعتبار لیکونو کې د څارونکو خشص معلومات اړوند دفرت ته په خپهل مراجعه و 

رې حتویل د اکرت هل ال د عکس په مشول درج او اکرتونه صادروي.  په یو مشری هیوادونو کې مس ئولنی عکس د دفرت دننه اخيل.  لکه یو څه پیسې مه په نقدي توګه ای

و نوماندان چې په برایلیتوب کیږي.  د س یايس ګوندونو اس تازو ته د اعتبار لیکنو صادرول په دوه مرحلو کې تررسه کیږي؛ رسه دلې مه ټاکنزیې ادارې یو مشری ګوندونه ا

متاس اماکن په سرتګو کیږي؛ څکه چې د ګوندونو اس تازي رسه یيې نوم لیکنه کړې وي، په اتومات ډول د رشایطو واجد ګڼي .  پدې هبری مه د یو کس هل بل کس رسه د 

 لیک کولو، د عکس اخیس تلو او د اکرت ترالسه کولو لپاره اړوندو دفرتونو ته مراجعه وکړي. مه ابید د اعتبار لیکونو د الس
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د ویروس خپریدو د خطر مکولو لپاره، ، لريپه غاړه  تیمسؤل د صادرولو  کونویل  اس تازو ته د ابور وندونوګاو د  ارونکوڅ اکنوټد  ېچ د تنظمی ادارو هغه دفرتونه اکنوټد 

اتو او عکسونو ترالسه د خشيص معلومحملونو په شان د روغتیايی روشونو اس تفادي ته اړتیا لري.  په هغو ځایونو کې چې  اچونې یيېاو د را نوم لیکنېورکوونکو  یيېآ  د ر 

سیس ټم نه اکر اخیس تل کیږي، هغه ستنډرد روشونه چې د ختنیيک وسایلو د معلیاتو په اړه بیان شوي دي، ابید په پام کې  د ابور لیکنو د یو منظم مکپیوټري کولو لپاره

مناس به راکړه ورکړه، د فورمونو الس دو اس نا، د ېپرد هری رسب . ورئګو  "اتیمعل ورکولو  یيې"د رااو  "نوم لیکنهورکوونکو  یيې"د رالپاره  اتویئ د نورو جز ونیول يش.  

ټاکنزیې ادارې دی ، که اماکن ولريتررسه يش.   ېک نایپه جرهبری ورکولو  کیرل و د اب دیاب يیږ اکرول ک  ولډ ېپرهل پس عادي اولیک او د هغو ځایونو پاکول چې په 

 ارونکوڅ اکنوټمالحظات د  ولټدغه  دیابمهدا راز ټاکنزیې ادارې  مکه يش.  ایت ړ ته احضوري ابرولیک ورکولو د  وڅتر  يړ پروسه معريف کآ نالین  درولوصا کیابورل  د

 .يړ مه شامل ک ېک ودښد ورکولو په الر  کونویاس تازو ته د ابورل  وندونوګاو د 

 دومه پړاو: د ټاکنو ورځ او د ټاکنو وروس ته فعالیتونه

 د رآ یيې اچونې په حملونو کې د رآ یيې ورکونې هبری 

 

د وضعیت دا په متاس وي؛ چې بل رسه  ویهل او  یږیول ټرارسه  ېک یاځ ویپه په لوړه کچه خلک  ېچ ديمعموال هغه وخت  و هبری،ورکول يېی آ  ر د  ،ځپه ور اکنوټد 

 اکنوټ او توبمناسب د څارې او د کړنالور  ېدږ هل ن رآ یيې ورکونې هبری دپدې ورځ خلک  یرډی راز مهدا کوي.  تهځ ن ی رام زایت فرصت  ولوټلپاره تر  خپریدو روسیو کروان

 ولري رولټکن  رډی ولوټ يش تر یکوالټاکنزیې ادارې  ېچ ېریچ ید یاځهغه آ یيې اچونې حمل د ر هل نیکه مرغه چې   څرګندوي. خپل نظر هړ او اعتبار په ا اید روغت 

اخته کوم رآ یيې ورکونکی ای د حمل اکرکوونکی نښې نښانې مه و نه لرې خو  روسیو په کروانکه  حیتته ورسیږي.   صفرویروس خپریدو خطر د  ېچ ويش څېه دیاو اب

  . ترالسه يش ډاډد هر چا خوندیتوب څخه  وڅيش تر  ولیون  ریتداب اط یاحت ابید پوره  نو کهځ بیا مه کوالی يش نور په انروغۍ اخته کړي. 

 د رآ یيې ورکونې حملونو د موقعیت په اړه څرګندونې 

د دې سبب يش چې زایت مشری خلک او  ېړک ېمنزی اغ ېاکنټ ،يش یکوال خراب مومس (ورئګبرخه و  "نوی پالن کولو او رسچ  اکنوټ")د رسه  وکتپه ته  مومسد هوا 

 ېپه صورت ک وګانړملر وای د ابران او  وڅتر په ګوته کرې،  ېمیس   ېپراخابید لوي ځایونه او چاروايک  اکنوټد په یو رس پټ ځای کې رسه راټول يش.  نو دلې امهل 

که اماکن د ننوتلو زمینه مساعده وي.  هوا  ع یطب د  وڅولري تر  ېاو دروازړکې ک وڅ ایفضا  پرانس تې دیاب ۍودان يش. توګه پکې ځای ندي ی په خو زایت مشری خلک 

او نورو عامه  ویپه عامه ودان  حملونهدا  . يسیخمه ون د انتقال  وکیڅ اڅککړو  په ویروس اماکن مک او لږیدوابد د يش چې د  میتنظصفونه او قطارونه په داسې شلک  ولري

الرسسې وړ دي او په اړه د  ۍودان ېشو غوره ېچ يړ ترالسه ک ډاډ دیچاروايک اب اکنوټد خو ځای یيې ابید هل وړاندې غوره شوي وي.  يش،  جوړیدای ېک ونویاځ

د السونو د تعقمی کولو ساتلو او  نټوا يکیزی فد ، پيل کولود  تودونوی ورکونکو ته د خوندي ننوتلو او وتلو م  آ یيېيش ر  یکوال يدو یيې معلومات ورکړل شوې دي؛ څکه نو 

 الرښونې برابرې کړې.

لونو د الرسیس وړ دی او رسبریه پردي چې د رآ یيې اچونې حملونه په مناس بو او رس ټړلو ودانیو کې جوړیزی، د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید ډاډ ترالسه کړي چې دغه حم

ه ابید د ښوځنیو څخه لري انتخاب يش.  د د زاین منونکو ډلو لپاره د ویروس د خپریدو خطر نه زایتوي.  د بیلګ  په توګه: که ماشومانو ته زاین رسیږی نو حملون

ن ځای لکه روغتونو او د کروانویروس په اړه چې دا انروغۍ زاړه خلک او انروغه کسانو ته خطر پیښوی، نو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید حملونه د دغه خلکو د اس توګ

دا څرګندوين په هیڅ ډول نيش کوالی زاین منونيک خلک د رآ یيې ورکولو هل حق څخه  پاملرنې کورونو څخه لري جوړ کړي.  ابید دا همم تکی په پام کې وساتل يش چې

آ یه اکرول ای پُس يت رآ یه حمروم کړي.  د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د هیواد قانوين جورښت ته په کتو رسه، هغوي ته د حل بدیل الرې په پام کې ونیيس لکه غیايب ر 

زه ورکړل يش او ای مه د رآ یيې ورکولو لپاره، ورته یو ځانګری وخت ورکړل يش، ځکه نو دوي به بیا جمبور نه وي په اوږدو قطارونو ورکونه؛ او ای هغوي ته د واکلت اجا

 کې مت پاتې يش. 
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د رآ یيې اچونې حمل د تنظامیتو په اړه څرکندونې 

د اکرکوونکو   د رآ یيې اچونې په هر حمل کې دننه تنظامیت ابید په دقیق شلک پالن يش.

ابید د فزییيک واټن په پام کې نیولو رسه کیښودل يش او چارواکې  ېوکڅو ا ونهمزی 

ابید د رآ یيې ورکوونکو د حرکت مسری د رآ یيې ورکونې په هر پړاو کې کنرتول کړي؛ 

ترڅو د رآ یيې ورکوونکو د متاس خمه ډپ يش او د وسایلو د تعقمی لپاره وخت برابر 

ه ونیيس کوم چې د وسایلو رسه يش.  د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د هر هغه اقدام خم

د غری رضوري متاس المل کیږي.  د مثال په توګه: د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش 

د دروازو دس تگری رسه د خمنیوي په موخه د مکو دروازو لرونکې ودانۍ ای د اتومات 

دروازو ودانۍ انتخاب کړی.  مهدا زار د رآ یيې ورکونې ځای د جال کولو لپاره د پردو 

پر ځای د اثبتو غرفو څخه اکر واخیس تل يش؛ ترڅو ش یانو رسه د متاس خمه ونیول 

يش.  اوږدې او څو نفره څوکې او نور غری رضوري ش یان ابید هل س میې نه لري کړای 

يش. د ش تون په صورت کې د مزیونو پر رس شیشې نصب يش ترڅو د اکرکوونکو 

او دغه شیشې ابید په دوامداره توګه او رآ یيې ورکوونکو ترمنیخ د متاس خمه ونیول يش 

 پاکې يش.  

د قطارونو او د ننوتلو او راوتلو الرو د تنظمی په اړه څرکندونې 

د خلکو د راټولیدولو د اوج ورځ ده نو د ویروس د خپریدو  ځور اکنوټد  ېچ هګرنڅ

 مقررات يګړ انځابید  ځپه ور اکنوټد مراعت يش، خو معويم اصول د ساتلو  نټوا يکیزی د ف دیاب ېک وډغون وزی ولنټ ولوټمه په  هڅکه خطر ګواښ مه ډیر اوچت وي.  

د قطارونو ترمینځ ابید فزییکې واټن په پام کې ونیول يش.  د واټن ساتلو لپاره ابید  – هشو اشاره و ورته   وړاندې ېچ هګنر څ  .په اکرولو رسه پيل يش مونوټس  ی د ساده س 

 ېد روزنواټن ساتلو په اړه  نړیاد لپاره  دویدر د  ېقطارونو کپه   پړي واکرول يش او مځکه کې نښه شوي تیپونه ولکول يش.په هره شپږ فوت مسافه کې رسې او 

 يش.   نصب يش او د ویروس د خپریدو په اړه خربدارې ورکړل يش.  او په قطارونو کې د خوندی فاصهل د ساتلو د کنرتول لپاره مس ئول کسان و ګامرل ېرټپوس 

په ډاده توګه يې اچونې په ترڅ کې د رآ یيې ورکوونکو د متاس نه د خمنیوي په خاطر ابید هل پیل تر پایه پورې خوندی الرې مشخصې يش؛ ترڅو رآ یيې ورکونکې ی د را

 يېی آ  د ر  ېچ يیږ ک  وونهښه الر ورکوونکو ت یيېآ  ر ابید رآ یيې ورکونې په وخت او مه هل هغه وروس ته السونه ومینځل يش.  ، ېک موردپه  رسیروانو د کتری او بری يش.  

 ړيش د کور جو یورکوونيک کوال يېی آ  ر صورت کې په  تښمک د  سکونود مسليک ما . يسیخمه ون د انتقال  کوڅاڅد تنفيس  وڅتر ماسک واکروي؛  نایورکولو په جر

 .ماسکونه واکرويای تکهشوي 

په  ایاچونې حمل ته د تک وس ولري، ابید الرښونه ورته ويش چې هل ځانګرو حملونو، قطارونو او غرفو نه اس تفاده وکړي  یيېرااخته کسان چې د  سور یروانو کپه  هغه

ورکولو مرکزونو  يېی آ  ر ځانګرو د  ېچټاکنو اکرکوونيک د ويش.   ويیخمن  هغوي د متاس نهد  رسهسامل خلکو ؛ ترڅو د يش ړالوته  حملورکولو  یيېد را ېوخت ک ألک ټ

یو ځل مرصف اکيل او د مخ طيب حمافظيت وسایلو رسه ملبس يش.  د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د دغو لکه  ولیحمافظيت وسا اضايفهل  دیابه دنده ګامرل کیږي کې پ

 اکرکوونکو د اکر څخه ډاډ ترالسه کړي او د هغوي لپاره زایت امتیازات په پام کې ونیيس. 

 .يسیخمه ون  دویک  عید خپل وخت ضا وڅتر  جوړې يش ښېلپاره جال کر  يد دو  ای ايکټو  وخت ګړیانځ ویابید د زاین منونکو خلکو د رآ یيې ورکونې لپاره  ونهټبنس   زیاکنټ

 د رآ یيې اچونې او د رآ یيې ورکوونکو د تصدیق په اړه څرګندونې 

 میتودونه قیورکونکو د تصد يېی آ  د ر  :هګ. د مثال په تواکروي تودونهی م  لیالب یورکولو لپاره ب  یيېاو د را طیرشا لیالب یلپاره ب  قیتصدد ورکوونکو  یيېد را وادونهیه  لیالب یب 

 یینایښ  د بر  ایکولو  هښپه ن ڼو پا یيېد را نهورکو  هیآ  ر کیدای يش  وي.  کول کیالسل  ستورکوونکو ل  یيېد را ای کول ېاندړس ند و تی، د هو نښه اخیس تل وتوګد  ښایيې

د نورو حمافظيت تدابریو ترڅنګ، د تصدیق او رآ یه ورکولو په ترڅ کې   لري. ایت ړ ته اوسایلو رسه متاس  روشونهدا  ولټ ېدږ ن خو په اکرولو رسه تررسه يش.  نونوی ماش 

ترالسه يش چې انروغه کسان وسایل نه ککړ ابید یو مشری روغتیایی وړاندیزونه په پام يک ونیول يش ترڅو د وسایلو او توکو رسه د متاس کچه راټیټه کړي؛ مهدا راز ډاډ 

 وي او مننت شوي وسایل په پرهل پسې توګه تعقمی کیږي چې د نورو د مننت کیدو څخه ډډه ويش. 

ې شلک چې هر رآ یيې د بیلګې په توګه: کیدای د رآ یيې ورکوونکو د هویت د تصدیق لپاره د خوندي روشونو په اکرولو رسه د غری رضوري متاسونو څخه ډډه ويش.  پد

س کوالی يش، پرته دلې چې په ورکونکې لومړي خپل د هویت اکرت او نور اړوند اس ناد د یو پاک مزی پر رس کیږدي او په خپهل په قطار کې دریږي.  نو مس ئول ک
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ي او ای لکه چې اس نادو الس و وهې، د رآ یيې ورکوونيک نوم، عکس او الس لیک چک او اتئید کړي.  که چریې د رآ یيې ورکوونيک د تصدیق لپاره امضا ته اړتیا و 

ل اکر قمل مه ورکړي او ای هغوي وهڅوي ترڅو هل خپلو قلمونو څخه رآ یيې ورکوونيک جمبور وي چې رآ ی پاڼه په نښه کړې، نو د اتکنو د تنظمی ادارې ابید هغوي ته یو ځ

ي په خاطر د هر پړاو وړاندې اکر واخيل.  او ای هر قمل د اس تفاده کولو وروس ته تعقمی يش چې دا په خپهل ډیر وخت ضایع کوي.  د نوم لیکنې دفرت د ککړتیا نه د خمنیو 

 رسولو د خمنیوي په موخه السونه ابید په پوره توګه وچ يش.   ابید السونه ومینځل يش.  رآ یيې پاڼو ته د زاین 

ډیری د ابیومرتیک اسکرنونه او د رآ یيې ورکونې بريق دس تګاوې داسې دیزاین 

نو د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د   د هغو صفحو رسه متاس ويش. شوې چې ابید

هغو هل جوړونکو څخه وغوارې ترڅو د دغو دس تګاوو د خوندی پاکو لپاره الرښونې 

که اماکن ولري نو د څریې پژیندلو او ګوتو نښه کولو دس تګاوې ښه  وړاندې کړي. 

دلې امهل د ویروس د د حل الر دی ځکه چې هغوي الس وهلو ته اړتیا نه لري او 

خپریدو او د توکو د مننت کیدو اماکن مکیږي.  د رآ یيې ورکونې بريق دس تګاوې ټنې 

رسه ابید الس کیږدې ترڅو رآ یه واکرول يش؛ ځکه نو اړوندې ادارې ابید د هغو د 

پاک ساتلو لپاره الزمې الرې چارې زده کړي او ترڅنګ یيې د یو ځل اکر هل توکو 

 یروس د خپریدو خطر مک يش. اکر واخيل ترڅو د و 

په پای کې دا چې د رآ یيې ورکوونيک د ګوتې نښه کولو لپاره د نه پاکیدونيک رنګ 

نه د اس تفادې په صورت کې، د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید رآ یيې ورکوونيک د خپلو 

السونو وینځلو ته تشویق کړي.  او رآ یيې ورکونکې ابید خميک دلې چې رنګ د 

ر يش خپل الس و وینځ .  د اماکن په صورت کې اړوندې هغوي په ګوته خپو 

ادارې ابید هل داسې موادو څخه اکر واخيل چې په مس تقمی ډول ترې اس تفاده 

 .  ۴۸يکیدای يش او اړتیا نش ته چې د یو کس بل کس په الس واخیس تل يش.  پدې اکر رسه د رآ یيې ورکوونکو او مس ئولینو ترمینځ د متاس چانس مک کیږ 

 د رایيې ورکونې په ترڅ کې مرس ته کولو په اړه څرګندوين  

یو مشری رآ یيې ورکونيک په تریه بیا معلول او بيې وزهل کسان ښایيې د رآ یيې ورکونې په ترڅ کې مکيک 

وسایلو ای د بل چا مرس تې ته اړتیا ولري.  که چریې دغه کسان د ګوشکې، د رآ یيې ورکونې ملسې 

یه وراکروي نو د ایز وسایلو ته اړتیا ولری؛ ترڅو په رسي او خپلواکه توګه خپهل رآ  الرښود ای نورو مرس ته

دغو وسایلو د اس تفادې نه وروس ته هر یوه وس یهل ابید په مسه توګه تعقمی يش.  په ډیر قوي احامتل رسه 

چې د مرس تې د غوښتنې په وخت کې فزییيک واټن مراعت کیدای نيش؛ ځکه نو ډواړه خواوې مه رآ یيې 

اسک ای سپر څخه اس تفاده وکړي او ورکوونيک او مه مرس ته کوونيک ابید د ځان ساتنې هل وسایلو لکه م

 د رآ یيې ورکونې دخمه او وروس ته خپل السونه و مینځ . 

 د تش نابو اماکانتو په اړه څرګندونې 

د پراخو غونډو په ترڅ کې د تش نابونو ای الس وینځلو ځایونو اماکانت ډیرې س تونزې رامنیځته کوی؛ 

لک هغه ځای ته د رفع حاجت لپاره ځکه چې په داسې ځایونو کې د خلکو کنرتول خست دی او خ

ځ .  هغه څوک چې ښه حالت و نه لري مه د ټوخې ای پرنچې په وخت کې تش ناب ته ځ .  نو د 

السونو د راحته وینځلو او ډیرو اماکانتو رامنیځته کولو لپاره ابید د الس وینځلو ځایونه هل اوبو او صابون 

و د خوندی اس تفاده رشایط ابید تطبیق کرای يش.  لکتوري حساسیتونو ته په کتو رسه دا ځایونه په جال شلک جوړیدای رسه او ای د حملول رسه د حمالتو هبر جوړ يش ا

صحې مراعت کولو يش؛ ترڅو ښځینه و ته د مزامحت خمه ونیول يش.  در اماکن په صورت کې د جنسیت نه پام کې نیولو مس ئهل مه ابید مطرح يش.  د خشيص حفظ ال

 لو الرښونو پوسرتونه ابید نږدي ځایونو کې نصب يش. او الس وینځ

 د رآ یيې اچونې حمل د امنیت په اړه څرګندونې 

س تفاده کوي.  د عامې روغتیا اوس همال یو مشری هیوادونه د رآ یيې ورکونې حمالتو د امنیت ساتلو او د ټاکنو په ترڅ کې د عامه نظم د ساتلو لپاره د امنییت ځواک نه ا

مینځ د خشړو المل کې د امنیيت ځواکونو دنده د رآ یو ورکوونکو څخه د ډار هل امهل پیچیل کیږي او په احامتيل توګه د امنیيت ځواکونو او رآ یيې ورکوونکو تر  انورین په ترڅ

نه پاکیدونيک رنګ چې د اکرکوونيک او رآ یيې ورکوونيک خلوا اکرول کیږي؛ د ویروس د 

 خپریدو خطر هل یو کس نه بل کس ته ډیروي.

په نیپال کې یو کس د یو رآ یيې ورکونکې رسه د مرس تې په حال کې، 

پداسې وختونو کې چې فزییيک واټن مراعت کیدای نيش ابید د ځان 

 . ويشاس تفاده ساتنې هل خشيص وسایلو څخه 
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نظمی ادارې ابید د داسې حاالتو کیږي.  دا خشړه ههل پراخیږي لکه چې هر څوک فکر وکړي چې ګواکې هر څوک د بل چا د روغتیا لپاره ګواښ دی.  نو د ټاکنو د ت 

و د تدابریو او د هغو د معيل پر وړاندي احتیاط  تدابری ولري چې رآ یيې ورکوونيک او نوماندان هل هغه څخه انوړه ګټه پورته نه کړي.  امنیيت ځواکونه ابید د خطر د مک

مخ کړی؛ دغه تدابری معیل کړي.  هممه مس ئهل دا ده چې امنیيت ځواکونه د فزییيک واټن د کولو د څرنګوايل په اړه روزنه ترالسه او پرته دلې چې ځان ای نور هل خطر رسه 

 ساتلو او نورو الرشونو د تطبیق لپاره هل روز زایيت څخه اکر واخنيل.   

 د بیاکره موادو په اړه څرګندونې 

ادو د ضایعاتو رسه، د الس وهلو په صورت کې کروانویروس انتقال کیږي؛ پداسې حال کې چې تر اوسه هیڅ داسې یو س ند نش ته چې د بیاکره موادو لکه د حص  مو 

يش او په مس شلک په رس دلې مه ټول د اس تفادې وړ وسایل، ش یان او سطحې او نور مواد لکه )قمل او حمافظيت فمل( ابید د ککړ موادو په توګه په پام کې ونیول 

.  د هر ډول ککړو موادو لرې کول ابید د روغتیایی چارواکو د الرښونې پر اساس تررسه يش؛ د ټاکنو په ترڅ کې ابید ۴۹قوطیو او کڅوړو کې ټول او لریي واچول يش

ل يش او په مناسب ډول هر ډول اضايف مواد لکه اکغذی دس امتلونه، دس تکشې، ماسک، یو ابر مرصفه قلمونه او نور بیاکره مواد ابید په قوطیو او ای کڅوړو کې واچو 

ثافات نږدی واچول يش.  د حملونو اکرکوونيک او صفأاکران ابید د دهغو موادو د راټولو په وخت کې هل دس تکشو او قوي ماسک څخه اس تفاده وکړی؛ ترڅو ک لرې 

 الرښوونه تررسه يش.  روغتیایی مرکزونو، د کثافاتو ځای او ای د موادو د تصفیه کولو ځای ته انتقال کړي.  دا اکر ابید د روغتیایی چارواکو په مس تقمیه

 د رآ یيې ورکونې ورځو د متدید په اړه څرګندونې 

س ته د تنفیس څاڅکو څرنګه چې پدې لیکنه کې د خمه ویل شوي، قطارونه او د رآ یيې اچونې حمل نور پړاونه کوالی يش خلک د مس تقمی متاس او ای هل یو کس نه بل ک

یيک واټن ساتل د خلکو د مشری په مکولو رسه، به مسه توګه کنرتول کیدای يش؛ خو پدې رشط چې ټول د رشایطو د انتقال خطر رسه مخ کړی.  په دغو پړاونو کې د فزی 

متدیدول په پام کې  وړ کسان د رآ یيې ورکونې د حق څخه اس تفاده وکوالی يش.  د قانوين جموز په صورت کې د ټاکنو د تنظمی ادارې کوالی يش د رآ یيې ورکونې مودې

کنو د تنظمی ره ورځ د رآ یيې ورکوونکو لږ مشری حمالتو ته رايش او خپهل رایه واکروي.  د هرې ورځې د رآ یيې ورکوونکو په مشری کې د انډول لپاره، د ټاونیيس؛ ترڅو ه

 ادارې کوالی يش رآ یيې ورکوونيک د نوم او آ درس پر بنسټ تقس می کړي.  

توګه کنرتول کیدای يش خو پدې رشط چې ټول د رشایطو وړ کسان د خپل رآ یيې ورکولو هل حق نه اس تفاده د فزییيک واټن ساتل د افرادو د مشری په مکولو رسه په ښه "

 ".و کوالی يش

 د انسوبيې، پُس يت او امییل هل الري د رآ یيې ورکونې په اړه څرګندونې 

د ویروس خپریدو خطر نه د خمنیوی یو الره د امییل، پُست هل  په هغه هیوادونو کې چې قانوين چواکټ اجازه ورکوي د رآ یيې اچونې په ترڅ کې د اوږدو قطارونو او

ابید یو مشری عوامل په پام الري رایه ورکول دي.  رسه دلي چې د رآ یيې ورکوونکو او ټاکنزیو چارواکو د اخته کیدو خطر دلې الرې ډیر مک دي، د ټاکنو د تنظمی ادارې 

و د رامینځته کولو نور عوامل کوالی يش د ش یانو او سطحو د نوعیت او جنسیت پر بنسټ په خمتلفو مودو دوام کې ونیيس.  د بیلګې په توګه: ویروسونه او د انروغی

کوي پر ویروس ککړ يش.  راوړي.  پدې معنا چې یو مشری د رآ یو ای پاکټونو کې د اوږدې مودې لپاره پايت يش او د ټاکنو اکرکوونيک چې دغه رآ یيې ترالسه او پروسس 

المل  نه ښ یيې چې کروانویروس کوالی يش د اکغذ پرمخ هل درې تر پنځو ورځو دوام راوړي.  حيت که د اوږدی مودې لپاره مه فعال پاتې يش د انروغۍیوه نوې څیړ 

هل ځانګړو رسیښ  .  ځکه نو رآ یيې ورکوونيک ابید د رآ یيې اچونې وروس ته خپل السونه په مسه توګه تعقمی کړی او۵۰سلنه وي ۰.۱کیدو اندازه یيې د اصيل ویروس 

انتقال سبب يش او بهل لرونکو پاکټونو څخه اکر واخيل او ای پاکټ د مرطوب اسفنج په ذریعه رسیښ کړی نه د خولې په لعابو رسه؛ چې کیدای يش دا اکر د ویروس د 

 الر دا چې هغه موادو رسه د پنځو ورځو لپاره الس و نه وهل يش. 

 د رآ یو مشرینه او د پایلو مدیریت

 رآ یيې اچونې حمل د رآ یو مشرینې په ترڅ کې د رآ ی پانو د تنظمی او فورمو د مجع بندۍ په اړه څرګندونې د 

ې د ټاکنزیې حوزې په کچه په ډیرو هیوادونو کې د پایلو د مشرینې هبری په السې ډول د رآ یيې اچونې په حمالنو کې تررسه کیږي.  وروس ته بیا د حملونو د پایلو فورم

رآ یيې ورکونې الکرتونيک دس تګاوو د مس تقمی ضبط  راټولیږي او د ټاکنو پایلې د راپور ورکونې مامور خلوا اعالنیږي.  نور هیوادونه بیا د رآ یيې اچونې په حمالتو کې د

 مواردو کې رآ یيې ورکوونکې څخه اکر اخسیتل کیږي؛ چې رآ یيې په اتومات ډول حماس به کیږي او پایيل د مجع بندۍ او تصدیق لپاره مرکزي دفرت ته انتقالیږي.  په یو مشری

 وسس کیږي. د رآ ی پاڼو پرمخ نښه کولو ته ترجیج ورکوي چې بیا هغه اسکن او پر 
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نه رامینځته يش.  یو هل دغو د رآ یيې اچونې حمالتو د اکرکوونکو د خوندیتوب څخه د ډاډ خباطر ابید د رآ یيې اچونې حمالتو د السې رای مشرینې په هبری کې یو لړ بدلونو 

نکو ترمینځ د فزییيک واټن ساتل مه همم بلل کیږي.  دلې امهل چې څرګندونو څخه د رآ یيې مشرینې مزی لپاره د اړتیا وړ واټن په پام کې نیول دي؛ مهدا راز د کنرتول کوو

ښاکره او بیا په خپل څارونيک او د س یایس ګوندونو اس تازي مه ابید خپلې دندې د پایلو پدې حساسه پړاو کې تررسه کړي نو هره رایه پرته هل متاس څخه هغوي ته 

مشرینې رسعت مکوي.  د ټولو رایو د مشرینې او د هر حمل د پاییل د تعیینولو وروس ته، د پایلو د ثبتولو اړوند ځای کې کیښودل يش.  دا روش ړونتیا زایتوي خو د 

ر واخيل او هر کس د فورمې ابید د یو مشری چارواکو، د س یايس ګوندونو د اس تازو، او څارونکو خلوا الس لیک يش.  هر الس لیک کوونکی ابید هل خپل قمل څخه اک

 ام کې نیولو رسه فورمې الس لیک کړي.فزییيک واټن په پ

 د رآ ی پاڼو او نورو ټاکنزیو موادو د انتقال په اړه څرګندونې 

ټاکنزی حساس مواد لکه د پایلو فورمې، د رآ یيې ورکوونکو نوم لړ او رآ ی پاڼيې د رآ یيې اچونې حملونو 

څخه د مجع بندۍ او د پایلو د اعالن لپاره د ټاکنو مرکزي دفرت ته انتقالږي.  دغه مواد معمول  په 

یښودل کیږي روښانه پالستیيک کڅوړو کې ځای پر ځای او وروس ته بیا د رآ یو په صندوقونو کې ک 

او صندوقونه تړل کیږي.  د دغه موادو د لیږد په وخت کې د رآ یيې اچونې حملونو اس تازي، څارونيک، 

د ګوندونو اس تازي او مهد راز پولیس خلوا بدرګه کیږي.  نو په نقلیه وسایلو کې د ټاکنزیو موادو د 

ویروس د خپریدو خطر ځای پر ځای کولو په وخت کې ابید ټول اکرکوونکو ماسک ولري ترڅو د د 

مک کړای يش.  د اماکن په صورت کې د ټاکنو د تنظمی ادارې ابید د مواد د انتقال په وخت کې د 

دوربنی او يج پي  اس څخه مه اکر واخيل ترڅو څارونيک او د س یايس ګوندونو اس تازی وکوالی يش 

 د مواد لیږد هل لریي مه کنرتول کړي.    

 د پایلو مجع بندۍ د پړاونو او ځایونو په اړه څرګندونې 

د ټاکنو په مرکزې دفرتونو کې د پایلو د مجع کولو د ځانګړو معلیاتو لکه د پایلو ترالسه کولو، پروسس، 

مجع کولو او مهدا راز د حمالتو څخه د رالیږل شویو ټاکنزیو موادو د ذخریه کولو لپاره اکرثا یو زایت 

نو د فزیيک واټن ساتل ډیر کو ته اړتیا لیدل کیږي.  لکه د امنیيت ځواکونو زایت مشری ته مه اړتیا لیدل کیږي.  خو په معويم توګه د پایلو د مدیریت په ټولو پړاو مشری اکرکوون

چې دا اکر په خپهل د قطارونو د رامینځته کیدلو  همم دي.  د رآ یيې ورکونې حمالتو اکرکوونيک د تسلمی  مامور ته د موادو د تسلمی  په وخت کې هل معطيل رسه مخ کیږی؛

قع  مجع بندۍ دخمه ابعث ګرځې.  د موادو د اروزنې وروس ته، اکرکوونيک هغه مواد تصدیق کوونکو ته انتقال وي. او لکه چې هر څه ثبت او حساب شول، مواد د وا

دل کیږی، د پایلو فورمې الس لیک او اسکن کیږی او د ټاکنو د تنظمی ادارو مرکزي دفرت ته څیړل کیږی.  لکه چې پایلې په پای کې مجع او معتربه پژینپه لنده توګه 

فورمو ارزونې او الس لیک  اس تول کیږي.  په یو مشری مواردو کې د پایلو د مجع کولو لپاره د آ نالین سیس ټم څخه اکر اخیس تل کیږي.  هر یو د دغو پړاونو د څو اکعذی

روجکتور ته د ارقامو د ثبت لپاره مکپیوټر، د پایلو انتقال ته اسکرن او د څارونکو او مشاهدینو او س یایس ګوندونو اس تازو  ته د پایلو منایش ته پ ته اړتیا لري.  مهدا راز

و د ځان ساتنې د وسایلو د اکرولو لپاره مه اړتیا ش ته.  په ټولو دغو پړاونو کې ابید پورتنې روغتیایی س پارښتنې د فزییيک واټن د ساتلو لپاره د السونو د منځلو لپاره ا

 معیل يش.    

 رولټکن  تیف ی د ک څارنه او 

 ،یښېپ  ېهرپه اړه د پلې شویو روشونو په څرنګوايل ممترکز کړي.  د مکولو  خطرکروانویروس خپریدو د د  تونهی فعال او ارزونې  د تنظمی ادارې ابید خپل د څارنې اکنوټ د

د  ارقامثبت شوي  ېک ستل  کپه چ د اماکن په صورت کې يش.  میاو تنظ یو چک لست جوړد چارواکو خلوا  دیلپاره اب ېارنڅد  ځېور اکنوټد  هګتو يګړ انځپه 

مرکزي په هغه ارقام چې او  يیږ ک  ارزول ولډپه منظم  مطابقت تونوی د فعال  هګتو ېپد يش.  قیخلوا تصدسوپروایزرانو  پوړو ړرسه د لوپه اکرولو  تودی م  رولټکن  ایهنقط

 ، ښه درسونه وړاندې کوي. لپاره ویښپ  وید راتلونکو لو  لپاره وراکرول يش؛ ندلوژی پد د تشو  ېک س متی په س ترڅو  شوي ولټکچه را

پر وړاندې پيل شویو د خطر د مکولو میتودونو د څومره نویو پیښو خمه نیولې ده؛ خو د انروغۍ نویو  سور یو روانکنه لرې چې پدې پوه شو چې د دا اماکن مه  هڅ که

 ورځو په موده رامینځته کیږي، د خطر د خمنیوي لپاره د معيل شویو روشونو اغزیمنتوب په ډاګه کوي. ۱۴پیښو ته په کتو رسه چې د ټاکنو وروس ته د 

 

 

د رآ یو مشرینې په وخت کې د رآ یيې اچونې حمل اکرکوونيک د پایلو هره 
 فورمه هل لرې نه څارونکو او د ګوندونو اس تازو ته و ښ یيې
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 ، د پژیندنې اکرتونه هل فلز څخه جوړیږي. زمیبابوه د ساده کتاچبو، لنډ هماهل د پژیندنې اکرتونو په مشول. په یو مشری هیوادونو کې لکه نادس  د هویت ا. ۴۵

https://www.eac.gov/election-امریاک د ټاکنو څخه د مالتړ مکیس یون. مبنع: . د وسایلو جوړونکو تو پرییدونکو د د دس تګاوو د پاکولو لپاره الرښونې. ۴۶

election-herot-and-machines-voting-cleaning-guidance-manufacturer-and-dorofficials/ven 

: منبع( ۱۲مارچ  ۲۰۲۰)د رآ یيې اچونې مرکزونو د اکرکوونکو په لټه کې ول.  هیئتد کروانویروس د خپریدو هل امهل د اوهایو د ټاکنو . ۴۷

akoutbre-coronavirus-to-due-workers-poll-seeking-frantically-boards-elections-https://www.dispatch.com/news/20200312/ohio 

  ۱۹اکل د اپریل  ۲۰۲۰اکل د ولسمرشۍ ټاکنو برخه وګورئ. الرسیس  ۲۰۱۹د آ نالین اعتبار لیک ترالسه کولو لپاره د افغانس تان د  . ۴۸

https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather/
https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather/
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مبنع:  خپریدو د خطر مکول. COVID-19په لیکنه کې موندیل يش. د  IFESد نه پاکیدونيک رنګ د خطر د مکولو په اړه نور جزئیات د . ۴۹

tivenesseffec-maintaining-while-transmission-19-covid-risks-mitigating-elections-ink-https://www.ifes.org/news/indelible  

: مبنع سازماند روغتیا نړیوال . ۱۹اکل مارچ  ۲۰۲۰ . لنډهماهل الرښونه: COVID-19 . دمدیریتد اضايف موادو  وا حفظ الصحه ،. اوبه۵۰

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331499 
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