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 پر مهال د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ۱۹-د کوویډ
د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی په جنسیتي نابرابرۍ، تبعیض  

او زیان رسوونکو کلتوري او ټولنیزو اصولو کې ژورې رېښې لري.  

په   تاوتریخوالی،  وړاندې  پر  نجونو  او  ښځو  د  چې  ښیي  راپورونه 

کوویډ  د  تاوتریخوالی  کورنی  توګه  لوړ    ۱۹-ځانګړې  کې  شرایطو  په 

و کې چې د خلکو تګ راتګ محدود وي، خلک  شوی دی. په هغو شرایط 

په کې قید شوي وي، بېوزلي او بې روزګاري په کې مخ په لوړیدو وي، 

او د خوندیتوب او روغتیایي سیستمونه کمزوري وي، ښځې او نجونې  

په کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د تجربه کولو په ستر خطر کې  

په دې معنی دي چې ډېرې ښځې  واقع دي. د ګرځبندیز او کرنتین تدابیر  

له خپلو ناوړه ګټه اخیستونکو سره یوځای قیدې شي، چې د مرستې او  

مالتړ ترالسه کولو محدود فرصتونه لري. دا چاره په ځانګړې توګه په  

افغانستان کې صدق کوي، چې ښځې په کې ال له وخته اساسي خدمتونو  

تاوتریخوالي د  ته محدود السرسی لري. د ښځو او نجونو پر وړاندې  

قربانیانو لپاره ژوند ژغورونکې پاملرنه او مالتړ ښایي په هغه وخت  

کې ډېر اخالل شي چې کله د لومړنۍ کرښې خدمت وړاندې کوونکي او  

سیستمونه، لکه روغتیا، پولیس او ټولنیزه هوساینه، له حده ډېر بوخت  

راغلي    قضیو پر مدیریت باندې وي. السته  ۱۹-وي او تمرکز یې د کوویډ

تازه ثبوتونه ښیي چې په ټول افغانستان کې، د ښځو او نجونو پر وړاندې  

تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنی تاوتریخوالی زیات شوی دی. د  

هاټالین شمېرې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي اړوندو زنګونو  

 
  Gender(.۲۰۲۰په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره )  1

Services for Survivors of  t Issue II: Ensuring Access toAler
.ainst Women and GirlsViolence Ag  
 ۱۹-د افغان مېرمنو لپاره نوې ننګونه: کوویډ(. ۲۰۲۰او کسفام )  2

ترسره شوې یوې  . د اوکسفام له خوا  1کې د پام وړ زیاتوالی متسندوي 

د پیلیدلو راهیسې د    ۱۹-٪ ښځو ویلي دي چې د کوویډ۹۷سروې کې،  

دی  شوی  زیات  تاوتریخوالی  بنسټ  پر  د  2جنسیت  توګه  ورته  په   .

سروې لیدلوري  ټولنې  د  او    ۱۹کوویډ-جوهانیټر  کندز  کابل،  په  چې 

خوست والیتونو کې ترسره شوې ده، د ګرځبندیز او پر تګ راتګ د  

. له لرې  3ه کبله په تاوتریخوالي کې زیاتوالی په ډاګه کوي محدودیتونو ل 

څخه د یوې ارزونې پایله چې د وار چایلډ کاناډا له خوا په بلخ، بدخشان، 

کندز، تخار او کابل والیتونو کې ترسره شوې ده، د دوی په ټولنو کې د  

٪ زیاتوالی  ۳۵وبا له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي کې 

 .  4يښی 

 
په هر حال، ډېرې ښځې د تګ راتګ د محدودیتونو، د خدمتونو د قطع 

کیدلو، او د مرستې غوښتلو لپاره د محرمیت یا ازادۍ نه لرلو له امله د  

مرستې غوښتنه نشي کولی. د وایروس د خپریدلو د مهارولو لپاره پر  

  الره اچول شوو سختو تدابیرو موانع زیات کړي او د هغو خلکو لپاره 

یې خطرونه لوړ کړي دي چې د مرستې غوښتنه کوي. اوس مهال ښځې  

ډېر محدود فرصتونه لري چې له خپلو ځوروونکو څخه ګوښي محرمیت  

پیدا کړي او له ملګرو، کورنۍ، خدمت وړاندې کوونکو یا د ښځو له  

 ادارو څخه مرسته وغواړي.  

پوهه، سلوک او   ۱۹-کوویډ –د ټولنې لیدلوري سروې (. ۲۰۲۰جوهانیټر ) 3
 عرف په کابل، کندز او خوست والیتونو کې

کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي  ۱۹-په کوویډ(. ۲۰۲۰وار چایلډ کاناډا ) 4
  لپاره له لرې څخه د ارزونې محرکونه 

افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره: ننګیالی تڼی انځور په   

 

وبا پر مهال په افغانستان کې د ښځو د خوندیتوب  د  ۱۹-د کوویډ

 فعالو مرکزونو لپاره الرښود نوټ 

 

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID%2019.%20A%20New%20Scourge%20to%20Afghan%20Women_OXFAM.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID%2019.%20A%20New%20Scourge%20to%20Afghan%20Women_OXFAM.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/afg_community_perception_survey_covid-19_final_report_johanniter_20042020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/afg_community_perception_survey_covid-19_final_report_johanniter_20042020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/afg_community_perception_survey_covid-19_final_report_johanniter_20042020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/afg_community_perception_survey_covid-19_final_report_johanniter_20042020.pdf
https://twitter.com/CanEmbAFG/status/1261186018843246592?s=09
https://twitter.com/CanEmbAFG/status/1261186018843246592?s=09
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ره سختې  د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د ښځو او نجونو لپا
منفي پایلې لري، چې په کې له سمالسي تر اوږدمهالو فزیکي، جنسیتي  
او رواني اغېزو پورې شاملې دي، چې دوی په ټولنه کې له بشپړې ونډې  
اخیستلو څخه منع کوي. پر ښځو او نجونو باندې اغېز به په دې شرایطو  
کې نور هم زیات شي، چې د تاوتریخوالي کچه، شدت او کثرت په کې 

 مخ په لوړیدو دی.  

فزیکي فاصله نیول په دې معنی هم دي چې ډېر نااړین فعالیتونه په ټپه  
دریدلي دي، چې هغو ښځو او نجونو ته یې د معنی لرونکي او اساسي  
تجربه   تاوتریخوالی  لرلی دی چې  اغېز  باندې  پر وړاندې کولو  مالتړ 
مرستې،  حقوقي  مشورې،  روانې  ټولنیزې  کې  دې  په  چې  کوي، 

نځګړتوب، او مسلکي روزنې شاملې دي. د افغانستان په شرایطو کې، م

چې ښځې په کې موبایل او انټرنیټ ته محدود السرسی لري، له لرې  
څخه د خدمتونو وړاندې کول په ځانګړې توګه یوه ننګوونکې چاره ده، 
په داسې حال کې چې نور هیوادونه د دې جوګه دي چې د موبایل یا 

 د خدمتونو وړاندې کول تنظیم کړي.   ټکنالوژۍ له الرې

دې تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره  د ښځو او نجونو پر وړان نور معلومات  
ته د السرسي تضمینولو او   ۱۹-د کوویډاو    خدمتونو    پر مهال د ښځو 

  جاري ساتلونجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د خدمتونو  
په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارو په جنسیتي  

 خبرتیاوو کې موندلی شئ.  

 

 موخه

الره   پر  تدابیر  احتیاطي  ځانګړي  باید  مرکزونه  خوندیتوب  د  ښځو  د 

څخه    ۱۹-واچوي چې خپل استوګن، کارکوونکي او لیدونکي له کوویډ

خوندي کړي چې پر وایروس د ککړیدلو او وایروس د خپرولو خطرونه  

د خوندیتوب   د ښځو  ده چې  دا  نوټ موخه  د دې الرښود  راکم کړي. 

په نوم یادېږي، ته الرښوونه    "سرپناه" ته د  مرکزونو، چې له دې وروس

کوویډ د  یو    ۱۹-وکړي چې  دا  کړي.  وړاندې  خدمتونه  کې  دوران  په 

- د وضعیت د پرمخ تللو، او د کوویډ  ۱۹-ژوندی سند دی چې د کوویډ

په اړه د زیاتې پوهې الس ته راتللو سره سم به په دوامداره توګه    ۱۹

د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې،  ارتقاء کوي. دا سند په افغانستان کې  

په افغانستان کې د روغتیا نړیوالې ادارې او کولمبو پالن له خوا په ګډه  

چمتو شوی دی چې د ښځو چارو وزارت په مرسته به په افغانستان کې 

 د ښځو د خوندیتوب د ټولو مرکزونو له خوا ترې ګټه اخیستل کېږي.  

کوویډ د  موخه،  سند  دې  مهال    ۱۹-د  د  پر  ښځو  د  کې  افغانستان  په 
 خوندیتوب مرکزونو لپاره د الرښوونو وړاندې کول دي چې:  

 

د دې مخنیوی وکړي چې په سرپناوو کې اوسیدونکي   (1
له خوا اغېزمن   ۱۹-قربانیان او د دوی ماشومان د کوویډ

 شي؛
قضیې په ګوته او مدیریت کړي چې د سرپناه دننه او له   (2

  دلو څخه مخنیوی وکړي.  له خپری  ۱۹-سرپناه هبر د کوویډ

 

دا الرښود نوټ د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي قربانیانو )او  
له دوی سره ملو ماشومانو( ته د پاملرنې او خدمتونو وړاندې کولو لپاره  
د معمولو طرزالعملونو او پروتوکولونو یا الرښودونو، یا د مرکزونو د  

. دا باید قربانیانو ته له معمول  مدیریت د طرزالعملونو ځایناستی نه دی 
سره سم د ټولو خدمتونو د وړاندې کولو د ادامې لپاره د عجلې او بیړې  
په توګه وګڼل شي.  دا الرښود د موجودو طرزالعملونو یا الرښودونو  

 ۱۹- ترڅنګ د دې لپاره چمتو شوی دی چې په افغانستان کې د کوویډ
. دا مؤقتي تدابیر دي  وبا ځانګړي وضعیت ته ښه غبرګون وښودل شي

او ښایي د اوسنیو کړنو په برخه کې یو څه تعدیالت رامنځ ته کړي چې  
په سرپناوو کې ټول موجود خلک پر کرونا وایروس له ککړیدلو څخه  

 وژغوري او مناسبه پاملرنه ورته وړاندې کړي.  

یا د افغانستان د ملي او یا  باید په هیڅ ډول د طبي الرښود او  دا سند 
وبا پر    ۱۹-تي عمده الرښود په توګه ونه کارول شي چې د کوویډوالی 

وړاندې مبارزې لپاره وضع شوی وي. که په هر ډول یو ملي الرښود  
یا یو والیتي الرښود یا یو اداري داخلي احتمالي پالن چمتو شوی یا وضع  
یا ځینې ځانګړي قواعد او مقررات/الرښوونې د عامې  او  شوی وي، 

ښځو چارو وزارت، د ښځو چارو ریاست، پولیسو،    روغتیا وزارت، د 
قضائیه قوې یا د افغانستان د نورو مسؤلو ادارو له خوا وضع شوې وي،  

 باید ورته پر دې الرښود نوټ باندې ترجیح ورکړل شي.  

 

 

مهم یادښت: اوس مهال، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره  
اوسیدونکو )ښځو او له دوی  او کولمبو پالن له ټولو نویو  

سره ملو ماشومانو( څخه غوښتنه کوي چې د روغتیا نړیوالې  
ادارې په تائید شوو معایناتو سره معاینه شي او/یا یې سرپناه  

ورځې د تجرید موده پوره کړې وي    ۱۴ته له راتګ مخکې  
 برخه وګورئ(.  ۴)

 

 

د قربانیانو اړتیاوو او هیلو ته د غبرګون په زړه کې ځای ورکوي. دا ډول تګالره باوري کوي چې مالتړ  قرباني محوره تګالره یوه 
په داسې توګه وړاندې کېږي چې په یوه پیاوړې کوونکې او خوندي توګه د دوی څوګونو اړتیاوو ته ځواب وایي، او دا چې له دوی  

ږي. د دې ناورین پر مهال، ژغورل شوي قربانیان پاملرنې او مالتړ ته تر هر بل وخت زیاته اړتیا سره په عزت او درناوي چلند کې 
په اړه    ۱۹-لري. مهمه خبره ده چې خدمت وړاندې کوونکي د دوی اندېښنو او وېرو ته غوږ ونیسي او مالتړ، او همدا ډول د کوویډ

ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ټول خدمتونه باید  هوساینې  او  خوندیتوب    ورته معلومات وړاندې کړي. د ټولو کارکوونکو او مؤکلینو
 سره سم وړاندې کړل شي:  د زیان نه رسولو له اصولو  له مخې، محوره تګالرې -قربانيد یوې 
 د محرمیت ډاډ ورکول  ✓
 د خوندیتوب او امنیت باوري کول  ✓
 د قربانیانو څوګونې اړتیاوې په پام کې نیول  ✓
 زیان مننو ارزول د خطرونو او  ✓

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
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     له ژغورل شوي قرباني شخص سره په درناوي او عزت او له تبعیض پرته چلند کول  ✓
 

معلومات ورکړئ، او د ژغورل شوو قربانیانو حقونو ته درناوی وکړئ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي اړوندو  
 معایناتو، درملنې او حقوقي اجراآتو په اړه خپله پرېکړه وکړي.  

 
 

 
 
 

  ۱۹-اړوندو هر ډول پوښتنو لپاره، همکاران باید د کوویډ ۱۹-د کوویډ
 د عامې روغتیا ملي ادارې له هاټالین شمېرې سره اړیکه ونیسي.  

 

 

 

برخې لري. مهرباني وکړئ ټولې برخې د سرپناه له ټولو کارکوونکو او د سرپناه مدیریت کوونکو ټولو ادارو له مدیرانو سره   ۷دا الرښود نوټ 
 په ګډه، په غور سره ولولئ.   

 
 1 ....................................................................... ی خوالیتاوتر ېاندړاو نجونو پر و و ښځپر مهال د   ۱۹-یډ د کوو

 2 ........................................................................................................................................ موخه 

 4 ................................................................................... شي  ل ړک  بی تعق د یبا ېچ  ریبرخه: هغه عمومي تداب  ۱

 6 .................................................................... و ړاو کنترول وک  یوی مخن ا یتړد کک ه ګنڅ ې برخه: په سرپناوو ک ۲

 11 ........................................ شي  ل ړک  کی سره شر  دونکو ی کارکوونکو او اوس ولو ټله   دی با ېبرخه: هغه معلومات چ  ۳

 12 .... کسانو داخلول  و یپه شرط سرپناه ته د نو  دی تجر نيځور  ۱۴  ا یاو/ ناتو یشوو معا دی د تائ  ېادار ې والړین  ای برخه: د روغت ۴

 14 ................. شي  ستلیواخ  دی با امونهګشي نو کوم  ېند ګرڅرا  ېانښ ن ښې ن ۱۹- یډد کوو ې ک دونکيیاوس و یبرخه: که په  ۵

 17 ........................................................ پالنونه   توبیلپاره د خوند  انویپر مهال د قربان ودلو ېښبرخه: د سرپناه پر  ۶

 17 ............................................................................ پاملرنه -انيځ لپاره   دونکویبرخه: د کارکوونکو او اوس ۷

 18 ................................................................................................................................ ټ سیل  کیچ

 20 ................................................................................................ معلومات  ه ړ په ا  ۱۹-یډ د کوو  – مهیضم

  

۱۶۶ 



 

4 
 

 برخه: هغه عمومي تدابیر چې باید تعقیب کړل شي ۱

 

مخنیوی کوونکي احتیاطي تدابیر باید په کار واچول شي چې د ښځو  
د خوندیتوب مرکزونو کې د وایروس د خپریدلو مخنیوی وکړي او  
راکم یې کړي، د دې په پام کې نیولو سره چې ممکنه ده اوسیدونکي  
یا کارکوونکي د عالیمو له څرګندولو پرته د وایروس پر وړاندې  

 پله لېږدولی شي.  برسېرن کیدلی شي یا یې خ
 

 

 احتمالي پالن جوړونه  ✓

د یو ټاسک فورس د جوړولو لپاره باید وخت ځانګړی شي چې   ✓
د سرپناوو ټول کلیدي کارکوونکي او همدا ډول اوسیدونکي په  
کې شامل وي چې له یو بل سره معلومات شریک کړي، همکاري  
عامې   د  او  وکړي  کتنه  ته  پالنونو  دننه  سرپناوو  د  او  وکړي 

کارکوونکو،  روغ د  چې  وکړي  همکاري  سره  چارواکو  له  تیا 
دا   په خوندي کولو کې مرسته وکړي.  قربانیانو  او  اوسیدونکو 
ډېره مهمه خبره ده چې باید له مخکې نه پالن موجود وي چې  

د قضیو د شک په حالت کې باید څه    ۱۹-په مرکز کې د کوویډ
کارکوونکي  یوه قضیه په یو    ۱۹-وکړل شي یا دا چې کله د کوویډ
 یا اوسیدونکي کې تثبیت شي.  

یو مسؤل شخص باید وټاکل شي او د عامې روغتیا   ۱۹-د کوویډ ✓
د مدیریت، اړیکو نیولو او    ۱۹-له ځایي چارواکو سره د کوویډ 

د عامې روغتیا معلوماتو، د هیواد او والیت د وضعیت او همدا  
پر  ډول په سرپناه کې د وضعیت د څارلو، د همغږي کولو او  

 مخ وړلو مسؤلیت ولري. 
اړینه ده چې سرپناه مخکې له مخکې له ځایي چارواکو او د   ✓

د   ولري چې  اړیکې  له چارواکو سره  د خوندیتوب  ماشومانو 
پاملرنه   مناسبه  چې  کړي  جوړ  پالن  داسې  لپاره  اوسیدونکو 

 ترالسه کړي:  
o   په والیتونو کې د عامې روغتیا وزارت او د کار او ټولنیزو

وزارت د مسؤلو اشخاصو د اړیکو شمېرې پیدا کړئ  چارو  
اړوندو معلوماتو او د دولت د تازه پلي    ۱۹-چې د کوویډ 

پالیسیو او کړنالرو په اړه تازه جزئیات ترالسه   کیدونکو 
 کړئ. 

o لپاره مجاز نږدې کلینیک، روغتون یا کرنتین   ۱۹-د کوویډ
پیدا کړئ او ورسره اړیکه   ټیلیفون شمېرې  مرکز پتې او 

نیسئ چې ټول معلومات ترالسه کړئ او له سرپناه څخه  و
تر روغتیایي مرکز پورې د هر ډول انتقال لپاره ترتیبات  

 ونیسئ.  
o   د لپاره  انتقال  د  ته  مرکز  روغتیایي  څخه  سرپناه  له 

ځایي   )د  کړئ  ګوته  په  غوراوي  خوندي  ترانسپورت 
 امبوالنس د اړیکو شمېره(.  

 
به   ✓ اوسیدونکي  او  کارکوونکي  د  هغه  ښایي  چې  کړئ  ګوته 

)هغه  له امله د پېچلتیاوو په ستر خطر کې واقع وي    ۱۹- کوویډ
کسان چې عمرونه یې ډېر وي یا جدي روغتیایي وضعیت لري(  
چې ډاډه اوسئ چې د دوی اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي. په  
لوړ خطر لرونکو کسانو کې ښایي ډېر عمر لرونکي اشخاص یا  

ص چې جدي روغتیایي وضعیت ولري  د هر عمر لرونکي اشخا
له   او شکر.  ناروغي،  د زړه  ناروغي،  د سږو  لکه  شامل وي 

 نویو راتلونکو کسانو سره خپل لست اپډیټ کړئ.  
✓  

 
د کرونا وایروس ناروغي  (. ۲۰۲۰د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه ) 5

مه نېټه ورته السرسی  ۲۱کال د اپریل په   ۲۰۲۰. د د مخ ټوکرین پوښونه – ۲۰۱۹

 شوی دی.

د    د کارکوونکو او داوطلبانو د غیرحاضرۍ لپاره پالن ونیسئ.   ✓
کارکوونکو د ناروغۍ یا د دوی د کورنۍ د غړو د ناروغۍ له امله  

کارکوونکو   د  د  چې  غیرحاضرۍ  د  لري،  اړتیا  ته  کولو  کرنتین 
زیاتوالي لپاره احتمالي پالنونه ونیسئ؛ د حاضرۍ او د ناروغۍ د  

 رخصتۍ لپاره نرمښت منونکې پالیسۍ جوړې کړئ.  
د کارکوونکو  د مهمو دندو فعالیتونو او بستونه په ګوته کړئ، او  ✓

مؤقتي   د  یا  زیاتوالي،  د  ساعتونو  د  روزنې،  متقابلې  د  غړو 
لپاره پالنونه چمتو  کارکوونکو په ګومارلو سره،   د بدیل پوښښ 

 کړئ.  
د رخصتیو په دوران کې د کارکوونکو د پوښښ لپاره ورته پروسې   ✓

 پر الره واچوئ.  
زې څارنې  په سرپناه کې د خوندیتوب او راکمولو د ګامونو لپاره اونی  ✓

 ترسره کړئ او کارکوونکو ته غبرګون وړاندې کړئ.  

 روزنه او معلومات 
اړه   ✓ په  تدابیرو  هغو  د  ته  کارکوونکو  ټولو  باید  کسان  مدیریت  د 

معلومات ورکړي چې باید پر الره واچول شي او هغه تدابیر چې د  
دوی خپله او د نورو روغتیا خوندي کولی شي، چې په کې پر کور  
د پاتې کیدلو لپاره سپارښتنې او د تنفسي عالیمو، لکه ټوخي یا د  

ر مهال د طبي پاملرنې ترالسه کول شامل  ساه لنډۍ راڅرګندیدلو پ 
 دي.  

مدیریت باید د معلوماتو وړاندې کولو اونیزې ناستې ترسره کړي   ✓
پر وړاندې د    ۱۹-چې د کارکوونکو او اوسیدونکو لپاره د کوویډ

خوندیتوب ټول اساسي تدابیر او د دې ناروغۍ نښې او نښانې ټولې  
کچې   سواد  د  دوی  د  چې  نیسي،  الندې  پوښښ  سره  تر  عمر  او 

 مناسبې وي.  
 د ځانګړو کړنالرو لپاره روزنې ته اړتیا ده  ✓

o :پاکول او ضدعفوني کول  د صفاکارانو لپاره 
o   :انو  مرکز ته له ننوتلو وړاندې د نښو او نښ  د ساتونکو لپاره

کتل، او لیدونکو او نویو راتلونکو اشخاصو ته د پر الره اچول  
 شوو وقایوي تدابیرو په اړه معلومات ورکول.  

چې   ✓ ځړول،  پوسټرونو  معلوماتي  د  کې  کوټو  عمومي  ټولو  په 
د عمده   یې هدف وي چې  مراجعین  او  اوسیدونکي  کارکوونکي، 

نو د وینځلو  پیغامونو په اړه ورته یادونه وکړي، چې په کې د السو
ثانیو لپاره، د الس ټولې برخې( ترویجول، فزیکي    ۲۰)لږ تر لږه د  

فاصله ساتل، تنفسي پاکوالی، او د ټوخي کولو اداب شامل دي. د  
دې موادو ژبه باید ساده او د لوستونکو د لوست له کچې سره برابره  

 وي چې ماشومان هم پرې پوه شي.  

 5د مخ ماسکونه 
د سرپناه دننه په ټولو وختونو کې ماسکونه    ټول کارکوونکي باید ✓

اوسیدونکي هڅول کېږي چې په عامه ځایونو کې ماسک  واغوندي.  
 واغوندي. 

ټوکر سره د مخ   ✓ په ساده  نه وي،  که هیڅ ماسک د السرسي وړ 
له هغو خلکو سره   او  کولی شي  خپریدل ورو  وایروس  د  پوښل 
مرسته کولی شي چې وایروس لري خو پرې پوهېږي نه، چې نورو  

 ته یې انتقال نه کړي.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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د ککړتیا د خطر راکمولو لپاره باید کارکوونکي له سرپناه څخه د   ✓
 ایونو کې په یو ټوکر سره خپل مخ وپوښي.  باندې په عامه ځ

د مخ پوښلو لپاره ټوکرونه په کور کې له کاټن ټوټې څخه په کم   ✓
قیمت سره جوړیدلی شي، پرته له دې چې ګنډلو ته یې اړتیا پېښه  

 شي.  
کلونو څخه کم عمره ماشومانو    ۲د مخ پوښلو لپاره ټوکرونه باید له   ✓

چې د ساه بندۍ تکلیف لري،  او هغو کسانو ته ته وا نه غوستل شي  
یا بې هوشه وي، معلولیت لري یا په کوم بل دلیل سره نه شي کولی  

 چې له مرستې پرته خپل ماسک لرې کړي.  
د مخ ماسکونه د وایروس پر وړاندې د بشپړ خوندیتوب تضمین نه   ✓

 کوي او باید تل د فزیکي فاصلې ساتلو سره تکمیل شي.  
ید د مناسبو الرښوونو په تعقیبولو  د ماسکونو جوړول او اغوستل با ✓

 سره ترسره شي.  

د ماسک د اغوستلو، سمولو او لرې کولو طریقه، چې د ماسک د  

 ککړیدلو خطر کم کړل شي: 

ثانیو لپاره ومینځئ    ۲۰د ماسک له اغوستلو وړاندې، خپل السونه د   •
 یا د السونو لپاره سنیټایزر وکاروئ. 

مزي وکاروئ او ماسک مه لمس  د ماسک اغوستلو لپاره، د ماسک   •
 کوئ. 

 ماسک باید هیڅ لمس نه شي، که نه د ککړیدلو خطر یې شته.    •

ثانیو لپاره ومینځئ یا د    ۲۰د ماسک د سمولو لپاره، خپل السونه د   •
بیا  السونه  خپل  او  کړئ  سم  ماسک  وکاروئ،  سنیټایزر  السونو 

 ومینځئ.  
واخلئ، • کار  مزو  له  لپاره  وړلو  منځه  له  د  ماسک  نه    د  یوه  په 

 لمسیدونکې خځله دانۍ کې یې واچوئ او خپل السونه بیا ومینځئ.  
د مخ ماسکونه باید بیا و نه کارول شي )پرته له ټوکرینو ماسکونو   •

چې باید د کالیو مینځلو د پوډرو په کارولو سره ومینځل شي او له  
کارولو وړاندې وچ کړل شي( او باید په دوامداره توګه بدل کړل  

ره دا ده چې هر ډول ماسک وي په ورځ کې دوه ځلې بدل  شي، غو
 کړل شي.  

 6د مخ ماسک د جوړولو طریقه 
 مواد

ټوکر دوه   • له    ۱۵×    ۲۵د کاټن  ټوټې.  سانتي متره مستطیل ډوله 
د   پردې.  کاټن  د  لکه  واخلئ  کار  څخه  کاټن  شوي  اوبدل  تنګ 

 کمیسونو ټوکرونه هم ښه مواد دي. 
 ربړي بندونه، مزي، ټوټه یي تارونه( انچه کشکونه )یا   ۶دوه  •
 ستنه او تار •
 قیچي  •
 د ګنډلو ماشین   •

 طریقه
سانتي متر کې مستطیل ډوله ټوټې   ۱۵×  ۲۵. د کاټن ټوکر دوه ۱

غوڅې کړئ. دواړه یو د بل د پاسه کېږدئ، ماسک باید داسې وګنډئ  
 لکه یوه ټوټه چې وي.  

 

سانتي متره قات کړئ او ویې ګنډئ. بیا   ۰.۵. اوږده اړخونه یې ۲
   سانتي متر په لنډو قات کړئ او ویې ګنډئ.  ۱د ټوکر دواړه قاته 

 
. د ماسک په دواړو خواوو کې چې کومه بډه پاتې ده په هغې کې د  ۳

سانتي مترو په   ۱۵سانتي متر پراخوالي لرونکی کشک د  ۰.۳
اوږدوالي ور دننه کړئ. دا به یې د غوږونو لپاره مزي شي. په یوې  

ځې یو  غټې ستنې سره یې وګنډئ. دواړه خواوې کلکې وتړئ. که یوا 
وږد کړئ او ماسک د سر شاتنۍ برخه کې  مزی لرئ نو مزی ښه ا 

 وتړئ.  

. کشک ورو کش کړئ چې غوټې یې د بډې دننه پاتې شي. د  ۴
ماسک دواړه اړخونه په کشک باندې راغونډ کړئ او سم یې کړئ  

چې ستاسو مخ ته برابر شي. بیا پر کشک باندې یوه بخۍ تېره  
 کړئ چې له ښوییدلو وساتل شي.  

 
د مخ ټوکرین پوښونو   (.۲۰۲۰د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه ) 6

کال د  ۲۰۲۰د  د خپریدلو په ورو کولو کې مرسته کوي. ۱۹-کارول د کوویډ
 مه نېټه ورته السرسی شوی دی.  ۱۷می پر 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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 خوندیتوب 

انټرنیټ،   موبایلونو،  د  کېږي،  ترسره  کارونه  لرې  له  چې  کله 
د   تکیه  ډېره  باندې  کارولو  پر  خدمتونو  او  برېښنالیک  خوندیتوب 

اړوندې یو شمېر پوښتنې او اندېښنې راپورته کوي. کله چې    محرمیت 
تاوتریخوالي   د  باندې  موبایل  په  یا  کېږي  ترسره  کارونه  لرې  له 

کېږي یا ورسره اړیکه نیول کېږي، نو    قربانیانو ته مرسته وړاندې
د کارکوونکو او قربانیانو خوندیتوب  تر ټولو مهمه خبره دا ده چې  

تضمین کړل شي. د محرمیت او خوندیتوب د تضمین لپاره د جدي  
 ګامونو نه تعقیبول قربانیان په خطر کې اچولی شي.  

 
له لرې څخه کار کولو د ماډلولو له خوا پېښیدونکي د خوندیتوب او   ✓

د   سندونو  حساسو  د  ونیسئ.  کې  پام  په  خطرونه  ټول  محرمیت 
 خوندي زېرمه کولو ادامه تضمین کړئ.  

کله چې له کوره کار کوئ، نو د کارکوونکو لپاره د زنګونو ترالسه   ✓
کولو یا زنګونو وهلو خوندیتوب په پام کې ونیسئ، همدا ډول کله  
له پخوانیو استوګنو څخه د زنګ   نو  تعقیبوئ  چې پخوانۍ قضیې 
ترالسه کولو یا زنګ وهلو پر مهال خوندیتوب ته پاملرنه وکړئ.  

حاورې واوریدل شي او محرمیت مو  داسې خطر شته چې ستاسو م
 له منځه والړ شي.  

 برخه: په سرپناوو کې څنګه د ککړتیا مخنیوی او کنترول وکړو  ۲

د فزیکي فاصلې ساتلو تدابیر، د السونو د ډېرو مینځلو او تنفسي  
مخنیوي لپاره عمده تدابیر   د انتقال د  ۱۹-آدابو سره یوځای، د کوویډ

 دي.  

 د کارکوونکو مدیریت 
کوویډ ✓ د  ته  کارکوونکو  اړه    ۱۹-ټولو  په  تدابیرو  وقایوي  د  لپاره 

ټول کارکوونکي باید د دې الرښود په  معلومات او تشریح ورکړئ.  
یادوونکي   دوامداره  اوسي.  خبر  پرې  او  ولري  پوهاوی  ښه  اړه 

لوړولو   پوهاوي  د  او  له  روزنې  وضعیت  د  او  ولرئ،  ناستې 
 پرمختګ سره سم تازه معلومات وړاندې کړئ. 

 سرپناه ته د خلکو السرسی تر وروستي بریده راکم کړئ:   ✓
o   اساسي باید  کې  دوران  په  ګرځبندیز  د  توګه  ځانګړې  په 

قضیو   د  ساتونکي،  کوونکي،  )مراقبت  کارکوونکي 
باید  کار(  پاک  او  پخوونکی،  ډاکټر،  نرس،  کارکوونکي، 

پرلپسې    ۵یا    ۴،  ۳  د سرپناوو ته خپل تګ راتګ کم کړي او  
د خپلو کارونو په اړه فکر وکړي،    کې په شقټونو  ورځو  کاري 

ل کې چې ټول مهم بستونه تر پوښښ الندې نیول  په داسې حا 
 شوي وي.  

o   باید د دولت له خوا وضع د دفتر کارکوونکو کاري ساعتونه 
 شوي ګرځبندیز او مقرراتو سره سم وي.  

o   کارکوونکی ډاکټر باید د ښځو او د دوی د ماشومانو د خدمت
 لپاره تل چمتو او د السرسي وړ وي.  

o ته کارکوونکي باید له سرپناوو  داوطلبان او د سرپناوو نیم وخ
خدمتونه   څخه  لرې  له  وي  شونې  که  او  ونکړي  لیدنه  څخه 
وړاندې کړي )د بېلګې په توګه، د مسلکي مهارتونو روزونکي،  

 او داسې نور.(  
 له لرې کار:   ✓

o او په ځانګړې توګه په هغو والیتونو کې  د امکان تر حده پورې ،

لګیدلی وي، په کې  له   چې ګرځبندیز  دفتر کارکوونکي  د  باید 

لیدنو   اړینو مهمو کور څخه کار وکړي او دفتر ته تګ راتګ تر 

 پورې محدود کړي. 
o   د او  شي  والړ  ته  کور  شي  کولی  کارکوونکي  غیرضروري 

له الرې خدمتونه   پر مهال د موبایل  اړتیا  د  او  تر حده  امکان 

ر، وړاندې کړي )د بېلګې په توګه، مشاور/ارواپوه، حقوقي مامو

او داسې نور کولی شي چې د موبایل له الرې مشورې، معلومات  

د   کوئ،  کار  کوره  له  چې  کله  کړي(.  وړاندې  نور  داسې  او 

پام کې ونیسئ،   په  الندې د  کارکوونکو د خوندیتوب خطرونه 

 . خوندیتوب برخه وګورئ
o   باوري کړئ چې ټول کارکوونکي، په ځانګړې توګه د قضیو

ت  وسایلو  ټولو  په  کارکوونکي  ورته  دوی  لري چې  ه السرسی 

خوندي توګه د مرستې وړاندې کولو لپاره اړتیا لري، لکه لپټاپ،  

موبایل، او د موبایل کریډیټ. د اړتیا پر مهال له ډونرانو سره  

الندې   پوښښ  تر  اړتیاوې  هغه  بودیجې  د  چې  ونیسئ  اړیکې 

   ونیسي چې د ناورین پر مهال راپورته کېږي.  
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ولو کارکوونکو لپاره په ټولو وختونو کې د  ماسک واغوندئ: د ټ  ✓
ماسک اغوستل الزمي دي، که عمومي ماسک وي او که په کور  

ماسک وي   ټوکر جوړ شوی  له  په  کې  او  د جوړولو  ماسک  )د 
لپاره،   معلوماتو  نورو  د  لپاره  کولو  اداره  توګه  د  خوندي  پورته 

 (. ماسک برخه وګورئ 
کارکوونکو ته باید سپارښتنه  :  که ښه نه یئ، په کور کې پاتې شئ  ✓

وکړل شي چې که چېرته دوی د کارکولو په وخت کې تبه ونیسي  
یا په کې د تنفسي ککړتیا نورې نښې نښانې راڅرګندې شي، باید  
ماسک   ورکړي،  خبر  ته  سوپروایزر  خپل  توګه  سمالسي  په 
واغوندي، که یې اغوستی نه وي، د کار ځای پرېږدي، او ځان په  

دوی باید وهڅول شي چې معالجوي درملنه  کړي.  کور کې تجرید  
   ترالسه کړي، که څه هم نښې نښانې یې کمزورې وي.  

 

o   ناروغ کارکوونکي په فعاله توګه وهڅوئ چې په کور کې پاتې
که څه هم لږ ټوخی ولري، پوزه یې بهېږي، یا ټیټه درجه  شي،  

سانتي ګراد یا زیاته(. ناروغ خلک باید کار    ۳۷.۳تبه ولري )
- هغه کارکوونکي چې د کورنۍ غړي یې د کوویډته رانشي.  

باید وهڅول شي چې په کور کې    ۱۹ نښې نښانې ولري هم 
معالجوي الرښوونه   او  کړي  تجریده  ځانونه  خپل  پاتې شي، 

 ترالسه کړي.  
o او  رخصتۍ لپاره نرمښت منونکې پالیسۍ پلې کړئ -د ناروغۍ

  د امکان تر حده د حاضرۍ نرمښت منونکې پالیسۍ ولرئ )لکه 
 له لرې کار، مختلف شیفټونه(.  

o   وضاحت کوم  له  بې  چې  وکړئ  پوښتنه  کارکوونکو  هغو  د 
چې د روغتیایي وضعیت په اړه یې ډاډ  غیرحاضر شوي وي  

 ترالسه کړئ.  
o   ،هغو کارکوونکو ته چې عمرونه یې لوړ وي، امیدوارې وي

په کور  او/یا روغتیایي ستونزې ولري   سپارښتنه کېږي چې 
چې دوی په لوړ خطر کې دي. د مدیریت  کې پاتې شي ځکه  

بېرته   دوی  باید  کله  چې  ورکوي  مشورې  ته  دوی  به  کسان 
 کارونو ته راستانه شي.  

 تدارکات
د ځایي دوکاندارانو/سوداګرو د یو لست چمتو کول په پام کې ونیسئ   ✓

چې د دوی د اړیکو بشپړ جزئیات په کې وي چې اړین مواد، وسایل  
 ړي.  او خوراکي توکي وړاندې ک

لکه وریجې،   ✓ توکي  نور  او ځینې  توکي  نه خرابیدونکي خوراکي 
غوړي، لوبیا، اوړه، او داسې نور واخلئ چې لږ تر لږه د څلورو  

 میاشتو لپاره بسنه وکړي.  
نه   ✓ او  ونیسئ  چمتووالی  لپاره  پراختیا  د  مودې  ګرځبندیز  د 

خرابیدونکي خوراکي مواد او اساسي مواد، درمل، د حفظ الصحي  
،  سابون، سنیټایزر، ماسکونه )طبي او ساده ټوکرین، طبي  کڅوړې

یواځې د هغو کسانو لپاره چې نښې او نښانې ولري( زیات کړئ.  
په اساسي توکو کې ډیټول، د ضد عفوني کولو لپاره پاکوونکي او  

 کلورین بلیچ شامل دي.  
اخیستل   ✓ توکو  او طبي  لپاره د درملو  میاشتو  د څلورو  لږه  تر  لږ 

انټي  )پراستامو لپاره،  ټوخي  لوند  او  وچ  د  شربت  ټوخي  د  ل، 
 هسټامینونه لکه سیټریزین، ډیجیټلي ترمامیتر، الکولي سنیټایزر(

 د څلورو میاشتو لپاره د ټولو روغتیایي توکو اخیستل  ✓
توکو   ✓ شامپو/پوډرو  مینځلو  کالیو  ټولو  د  لپاره  میاشتو  څلورو  د 

 اخیستل 
د مخنیوي کوونکي شامپو/پوډرو    ۱۹-کوویډد څلورو میاشتو لپاره د   ✓

 اخیستل 
 ۱۰۰۰د دوه میاشتو لپاره د پخلنځي او تودوخې لپاره د ګاز اخیستل ) ✓

 کیلوګرام(
 لیټر(  ۴۰۰د جرنیټر لپاره د کافي تېلو اخیستل ) ✓
)یوه   ✓ ټوکر اخیستل  لپاره د اضافي  او د دوی د ماشومانو  د ښځو 

 موسمي جوړه(  
     د اضافي روجایانو اخیستل ✓

 مالي برخه 
میاشتو پوښښ    ۶میاشتو لپاره فنډ وغواړئ، او د    ۶له ډونر څخه د   ✓

اړوند هر ډول اضافي لګښتونه باید له ډونر سره    ۱۹-لپاره د کوویډ
 د تصویب لپاره شریک کړل شي.  

له ډونرانو سره اړیکه ونیسئ چې د بودیجې د موضوعاتو اړوند،    ✓
کوویډ  کیدون   ۱۹-د  راپورته  څخه  د  له وضعیت  لپاره  اړتیاوو  کو 

 بودیجې د غوښتنو د تصفیې اړوند درسره مرسته وکړي. 
میاشتو لپاره ټولو فرعي    ۴د پروژې د عملیاتي لګښت په موخه د   ✓

 دفترونو ته کافي فنډونه انتقال کړئ.  
په بېړنیو حالتونو کې په مرکزي دفتر او والیتي دفترونو کې کافي   ✓

وجوهات وساتئ. ادارې مکلفیت لري چې په هره سرپناه کې د ساتل  
 کیدونکي کافي مبلغ اندازه وټاکي.  

د فزیکي نغدو پیسو سم مدیریت او ضد عفوني کول. په دې وخت   ✓
په سمه  کې کارکوونکي هڅول کېږي چې د پاکوالي له اړخه پیسې 

 توګه اداره کړي.  
له بانکونو سره همغږي وکړئ چې د بانکي خدمتونو د موجودیت   ✓

 په اړه باوري اوسئ.  
 د راتلونکو انتقاالتو لپاره د آنالین بانکي کارونو ځای پر ځای کول.  ✓
د   ✓ چې  شي  کړل  باوري  چې  شي  کړل  ترسره  باید  هڅې  ټولې 

 کارکوونکو تنخواګانې پر وخت سره ورکړل شوې دي.  
که بانکونه بند وي، نو نغدي تادیات به په پام کې نیول کېږي او په   ✓

سمه توګه به مستند کېږي چې د ډونر له شرایطو سره د سمون ډاډ  
 ورکړل شي.  

ي چې د کاري موخو لپاره له  له کارکوونکو څخه به غوښتنه کېږ ✓
خپل جیب څخه هر ډول کیدونکي لګښتونه په سمه توګه مستند کړي  

 چې وروسته ورته بیا تادیه کړل شي.  
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له امله د تدارکاتو په کړنالرو کې د هر ډول تعدیالتو   ۱۹-د کوویډ ✓
    په اړه به ډونر ته خبر ورکول کېږي. 

 د سفر او تګ راتګ محدودول 
 ولو پر مهال ضد عفوني کړل شي.  موټر باید د کار ✓
 ټول موټرچلوونکي باید ماسکونه واغوندي.  ✓
ادارې باید له دولت څخه د وي آی پي کارت ترالسه کړي چې په   ✓

 بېړنیو حالتونو کې تګ راتګ وکړای شي. 
په   ✓ ادامه ورکړئ،  ته  کولو  وړاندې  ترانسپورت  د  ته  کارکوونکو 

کارون  چې  کارکوونکي  اساسي  هغه  توګه  ادامه  ځانګړې  ته  و 
 ورکوي. 

څخه زیات کسان    ۳تر بل خبرداري پورې، باید په یو موټر کې له  ✓
 نه وي. 

 موټر باید د عادي حالت په څېر وساتل شي.  ✓
له کارولو وروسته باید موټر بېرته سرپناه ته د بېړني حالت لپاره   ✓

    له ډکې ټانکۍ سره راوستل شي. 
موټرچلوونکی د بېړني حالت  هره سرپناه باید د شپې شیفټ کې یو   ✓

لپاره په سرپناه کې په دنده ولري )په دوراني توګه یو موټرچلوونکی  
 هره شپه(. 

اړین سفر ته باید یواځې د دولت په حکم یا د ادارې د مشرتابه په   ✓
د   محکمو  د  پاملرنې،  طبي  بېړنۍ  بیاادغام،  اساسي  د  حکم سره، 

تګ راتګ په موخه  قضیو، یا له کور او کار څخه د کارکوونکو د 
 اجازه ورکړل شي.  

له غیرضروري سفر څخه باید په ټولو وختونو کې ډډه وکړل شي،   ✓
 که له یو مرکز څخه بل مرکز ته هم وي. 

په هر ډول سفر کې، باید له دریو څخه زیات کسان په یو موټر کې   ✓
 نه وي، او ټول باید د موټر دننه ماسکونه واغوندي.  

مراعات  متره لرېوالی(    ۱.۵فزیکي فاصله )باید  په عامو ځایونو کې   ✓
 کړل شي.  

 سرپناه ته ننوتل او بېرته وتل
ننوځي   ✓ ته  فرد چې سرپناه  اوسي چې هر  باوري  باید  ساتونکي 

  الندې پروتوکول کړنالرې په سمه توګه تعقیبوي:  
o   :که شونې وي، ساتونکي باید د کوویډد نښو او نښانو کتل -

لیدونکي    ۹۱ او  لپاره کارکوونکي  نښانو  او  هر ځل د  د نښو 
مخکې مهال  پر  سکرین    ننوتلو  ننوځي  ته  مرکز  چې  دې  له 

د نښو نښانو پوښتنه ورڅخه وکړي لکه    ۱۹-کړي، او د کوویډ
ترمامیترونه   کیدونکي  لمس  نه  که  ټوخی.  یا  تبه  لنډي،  ساه 
موجود وي، نو ښایي مناسبه چې ویې کاروي چې په فعاله توګه  

  د هر شخص د تودوخې درجه معلومه کړي. 
یو څ ▪ چې  لیدونکي  او  ولري  کارکوونکي  نښانې  نښې  خه 

سانتي ګراد څخه لوړه وي    ۳۸او/یا یې د تودوخې درجه له  
مشوره   او  شي  ورنکړل  اجازه  ننوتلو  د  ته  سرپناه  باید 

 ورکړل شي چې له کوم ځایه طبي پاملرنه ترالسه کړي.  
o   :مینځل السونو  سنیټایزر  د  د  السونو  د  یا  سره،  سابون  په 

درواز  په  مینځل،  السونو  د  سره  هغو  کارولو  ټولو  د  کې  ه 
اشخاصو لپاره الزمي دي چې مرکز ته ننوځي، او مخکې له  

  دې چې یو شی لمس کړي. 
o   :اغوستل ماسک  او  د  کارکوونکو  ټولو  د  اغوستل  ماسک  د 

لیدونکو لپاره الزمي دي. که یې نه لري، نو باید ورته یو ماسک  
 ورکړل شي یا دننه پرېنښودل شي. 

o  :کله چې یو څه وسایل، درمل یا نور توکي راوړئ، ټول    آداب
اجناس په یو ځای کې له کوتیو وباسئ، په احتیاط سره یې ټولې  
کوتۍ یا کارتنونه وغورځوئ، ساحه بېرته پاکه کړئ، او السونه  

ثانیو لپاره ومینځئ. بیا وروسته    ۲۰په سابون او اوبو سره د  
 ځئ.  کولی شئ چې ټول د مینځلو وړ توکي ومین 

  د سرپناه دننه او د باندې ټول تګ راتګ کم کړئ: ✓
o  هیڅ اوسیدونکی ژغورل شوی قرباني شخص باید د ګرځبندیز

په موده کې له سرپناه څخه د باندې و نه وځي، مګر دا چې د  
 روغتیا پاملرنې یا نورو بېړنیو حالتونو له امله وي. 

o  دو موده  په سرپناه کې د ټولو اوسنیو اوسیدونکو لپاره د اوسی
وغځوئ، لږ تر لږه تر هغه وخته پورې چې ګرځبندیز پای ته  

 ورسېږي.  
o   ته د ماشومانو له ساحې څخه بهر ځایونو  د سرپناه د ودانیو 

او د   السرسی محدود کړئ، لکه ښوونځي، ساحوي سفرونه، 
 باندې لیدنې کتنې. 

o   د هغو والیتونو لپاره چې ګرځبندیز په کې نه وي، د محکمې
راکم کړئ او تر راتلونکي خبرداري پورې هر    یېقض  معمولي

ډول بهرني سفرونه وځنډوئ. که اړتیا وي او شونې وي، له  
محکمو، پولیسو، قضا، مؤکلینو او د دوی له کورنیو سره خبرې  

 اترې وکړئ. 
o   باید د اوس لپاره وځنډول شي او د څارنې او ارزونې لیدنې 

 وګڼل شي. ودرول شي تر هغه پورې چې د سفر کول خوندي 
o  وګورئ.    برخه  مراجعینو د الندې     
کارکوونکي باید له سرپناه د باندې ټول احتیاطي تدابیر مراعات   ✓

  کړي: 
o   کارکوونکي باید په عامه ځایونو کې له نورو څخه لږ تر لږه

 متره فزیکي فاصله وساتي.   ۱.۵
o  بیا بیا  السونه  خپل  وپرنجېږي،  یا  وټوخېږي  کې  لستوڼي  په 

ومینځي، او د پوزې، سترګو او خولې له لمس کولو څخه ډډه  
 وکړي.  

o   لمس زیاتو  د  کې  ځایونو  عامه  په  پورې  حده  تر  امکان  د 
طحو له لمس کولو څخه ځان وساتي )لکه د دروازو  کیدونکو س

یو   په حالت کې  لمس کولو  د الزمي  د شي  کټارې(.  الستي، 
پرې   الس  چې  واخلئ  کار  څخه  لستوڼي  یا  دستمال  کاغذي 

 وپوښئ.  
o   په خپل کور کې ټولې سطحې او تجهیزات، هر سهار او ماښام

 یا له هر ځل کارولو وروسته پاک کړئ.  
o   په عامه ځایونو کې د سطحو له لمس کولو وروسته خپل السونه

ومینځئ. له ځان سره د السونو د یو کوچني سنیټایزر کارول  
 په پام کې ونیسئ.  

o   .په عامه ځایونو کې ماسک واغوندئ 

 مراجعین 
مراجعینو یا لیدونکو ته باید مرکزونو ته د راتګ اجازه ورنکړل شي، 

له مخې یا د بیاادغام لپاره ورته ځانګړې    مګر دا چې د یوې جدي اړتیا
اجازه ورکړل شوې وي. که د وقایوي موادو د نشتوالي له امله وقایوي  

 تدابیر پلي کیدلی نه شي، لیدونکو ته باید اجازه ورنکړل شي.  
د نښو نښانو یا د پام وړ خطر لپاره    ۱۹-ټول لیدونکي باید د کوویډ ✓

ې سره نږدې اړیکه هم په  معاینه کړل شي چې له یوې مثبتې پېښ
نښو نښانو لرونکی یا له مثبتې پېښې   ۱۹-کې شامله ده، او د کوویډ

باید ودانۍ ته د ننوتلو اجازه   سره نږدې اړیکې لرونکي هیچا ته 
ورنکړل شي. په دې کې د منځګړتوب پروسې لپاره لیدونکي هم  

 شامل دي.  
بریالي   ✓ معایناتو  یادو  له  چې  لیدونکي  شمېر  محدود  د  یو  ووځي 

 عاطفي پاملرنې لپاره ورته اجازه ورکول کیدلی شي.  
د حضوري لیدنې پر بدیلونو باید غور وکړل شي، چې د ټیلیفون یا   ✓

ویډیو له الرې لیدنې کتنې، یا د اوسیدونکو او لیدونکو تر منځ د  
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ډول   دا  په کې شامل دي.  مانع کارول هم  یي  یا ښیښه  پالستیکي 
 روسته پاکې کړل شي. موانع باید له هرې لیدنې و 

له ننوتلو وړاندې باید لیدونکو ته د ماسک اغوستلو، سرپناه ته له   ✓
ننوتلو وړاندې او له وتلو وروسته د السونو مینځلو او له اوسیدونکو  

 متره فاصلې ساتلو په اړه الرښوونې وړاندې کړل شي.    ۱.۵څخه د  
ل شي  په یو وخت کې باید تر یو لیدونکي پورې لیدنې محدودې کړ ✓

 چې فزیکي فاصله وساتل شي.  
ناروغي ولري یا مشکوک    ۱۹-اوسیدونکو سره چې د کوویډله هغو   ✓

    وي، د لیدونکو مستقیمې اړیکې ته باید اجازه ورنکړل شي. 

 پاکول 
لپاره د دوامدارو مسلکي    سرپناووکه ممکنه او د وسې وړ وي، د   ✓

د عامې روغتیا له ځایي دولتي  ضد عفوني کولو د کړنالرو په اړه  
 چارواکو سره اړیکه ونیسئ.  

ټولې کوټې او عامه ساحې باید په ورځنۍ توګه تهویه کړل  تهویه:  ✓
 تهویه وساتئ.   سرپناه شي. د امکان تر حده پورې 

پاک کاران باید د سطحو د پاکولو او ضد    د پاک کارانو خوندیتوب:  ✓
عفوني کولو پر مهال یو ځل مصرفیدونکي السپوښونه واغوندي.   

رځول شي. که  السپوښونه باید له هر ځل پاک کارۍ وروسته وغو
- بیاکاریدونکي السپوښونه کارول کېږي، نو د پاکولو او د کوویډ

ځانګړي    ۱۹ باید  لپاره  کولو   عفوني  ضد  د  سطحو  د  لپاره 
السپوښونه وکارول شي او د نورو موخو لپاره و نه کارول شي. د  
یا د مخ ډال، او بوټانو یا موزو   اوږدو لستوڼو، حجابونو، عینکو 

 ونیسئ.  اغوستل په پام کې 
په کارولو سره، په ورځ کې څو ځلې، او    د شامپو او ضدعفوني ✓

پاکې او    لږ تر لږه دوه ځلې زیات لمس کیدونکي شیان او سطحې
، په ځانګړې توګه هغه چې په عامو ځایونو کې  ضد عفوني کړئ

وي. په دې سطحو کې هغه سطحې/شیان شامل دي چې په عادي  
)لکه   پاکېږي  نه  ورځ  هره  دروازو  توګه  د  ټیلیفونونه،  مېزونه، 

تشناب   د  تشنابونه،  نلکې،  الستي،  سویچونه،  برقونو  د  الستي، 
 الستي، تفریحي وسایل، المارۍ، ټیلیفونونه او داسې نور...( 

)پاکول:   ✓ شامپو  په  لومړی  باید  سطحې  خېرنې  ډول  ښکاره  د  په 
یا سابون او اوبو( باندې ووینځل    شامپو  چمتو شوې   سوداګرۍ لپاره

چې   شي  وکارول  مواد  پرې ضدعفوني  هغه  له  وروسته  او  شي 
 وایروس ووژني. یواځې پاکول وایروس نه وژني. 

کول:  ✓ عفوني  بلیچ    ضد  مایع  د  کولی شي  کاران  ٪ غلظت  ۵پاک 
لرونکي محلول څخه کار واخلي چې چاپېلایر ضد عفوني کړي.  

٪ بلیچ لپاره، ۲الو اوبو کې ګډ کړئ. د  پی   ۹یوه پیاله مایع بلیچ په  
 حجمه اوبو کې ګډ کړئ.     ۷حجمه بلیچ په  ۳

✓  

دقیقو لپاره له سطحې سره    ۱۰وروسته له دې چې بلیچ لږ تر لږه د  

د   کړئ.  کنګال  یې  سره  اوبو  پاکو  په  شي،  پاتې  کې  تماس  په 

٪ ۷۰ضدعفوني کولو لپاره له ډیټول څخه ګټه مه اخلئ. لږ تر لږه  

  الکول لرونکی محلول باید وکارول شي.
o  ،لپاره ټغرونو  او  قالینو  د غولي فرشونو،  لکه  نرمو سطحو  د 

پاکه کړئ   او د پورته ښودل شوو  که چېرته وي  ښکاره چټلي 

پاکې کړئ. سابون/شامپو او   پاکوونکو سره دا سطحې  مناسبو 

ثانیو   ۲۰اوبه، د پاکوالي لپاره کارول کیدلی شي که چېرته له  

د ضدعفوني څخ پرې  بیا  پرېښودل شي.،  لپاره  وخت  ه زیات 

 ٪ الکول لرونکي محلول وکاروئ. ۷۰کولو لپاره 
o  ټیلیفون، ریموټ بلیچ کارول مناسب نه وي، لکه د  کله چې د 

٪  ۷۰کنټرول، دروازو الستي، د لیفټ تڼۍ، او داسې نور، نو بیا  

 الکول کارول کیدلی شي.  

په وشریک وسایل:   ✓ باید  او د  کارکوونکي  رځ کې څو ځلې 
کارولو پر بنسټ شریک وسایل پاک کړي )لکه راډیو، خدمتي  

 وسلې، کیلي ګانې، زولنې(.  

د شریکو تشنابونو ټولې سطحې باید په ورځ کې څو  تشناب:    ✓
ځلې پاکې او ضد عفوني کړل شي، په ځانګړې توګه د تشناب  

 څوکۍ، دستشویي، نلکه، ستلونه، لوټکه، د دروازو الستي.  

  د جامو مینځل: ✓
o   سانتي ګراد درجو پورې تودو    ۹۰-۶۰سپارښتنه کېږي چې د

ماشین کې جامې ومینځل  اوبو باندې د جامو په پوډرو سره په  
 شي. جامې بیا وروسته په عادي ډول سره وچیدلی شي. 

o   ،لیلون په یو لوی لګن  که په ماشین سره مینځل شوني نه وي
کې  په تودو اوبو او سابون کې لوند کړئ او د یوې لښتې په  
کارولو سره یې ښه تاو راتاو کړئ خو پام مو وي چې اوبه و  

مو په لرې کولو سره، مهرباني نه شیندئ. له لګن څخه د جا
  ۳۰په کې د    لیلونوکړي کلورین لرونکې شامپو وکاروئ او  

بیا یې په پاکو اوبو سره کنګال کړئ،  دقیقو لپاره   واچوئ او 
 وروسته یې بیا لمر ته پرېږدئ چې په بشپړه توګه وچ شي.  

له عادي کړنالرو څخه باید کار  د لوښو، او مېزپوښونو مینځل:   ✓
  واخیستل شي. 

 وقایوي تدابیر:  
 ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسئ:   ✓

o   هره کوټه باید الکول لرونکی د السونو مینځلو سنیټایزر ولري
یا په سابون او اوبو سره د السونو مینځلو اسانتیاوې ولري، په  
ځانګړې توګه کله چې سرپناه ته ننوځې، او همدا ډول ماسکونه،  

او   دستمالونه  مناسب  کاغذي  لپاره  وړلو  منځه  له  د  کثافاتو  د 
 دانۍ(.   ځایونه )نه لمس کیدونکې خځله 

o   د السونو سابون غټ لپاره  مینځلو  د الس  باید  تشنابونه  ټول 
بوتلونه او کاغذي دستمالونه ولري. د سرپناوو مسؤلین د دې  
پر باوري کولو مکلف دي چې تشنابونو کې هر وخت د السونو  

 مینځلو سابون او کاغذي دستمال موجود دی.  
o عت کې یو  کارکوونکي او اوسیدونکي باید خپل السونه هر سا

السونه باید په ورځ کې    –ځل ومینځي )که اړتیا نو ډېر ځله(  
 ځلې ومینځل شیږ    ۱۰لږ تر لږه 

توګه د   ✓ لرلو،    ۳۸په ورځنۍ  تبې  درجي سانتي ګراد څخه زیاتې 
ټوخي یا ساه لنډۍ لپاره د هر اوسیدونکي معاینه کول په پام کې  

 ونیسئ.  
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 په سرپناوو کې د فزیکي فاصلې ساتل 
فاصله   ۱۹-د کوویډ  فزیکي  په مرکز کې  باید  لپاره  د خپراوي کمولو 

ساتل باید عملي کړل شي. اړینه ده چې ټول کارکوونکي او اوسیدونکي  
 متره فاصله وساتي:   ۱.۵یو له بل څخه  

اړیکې نیول له  داسې نوښتونه پر الره واچوئ چې په یو وخت کې   ✓
 څخه زیاتو اوسیدونکو سره نه وي.   ۵
څخه د زیاتو اشخاصو ناستې منع    ۵تر راتلونکې خبرتیا پورې له   ✓

په   باید  او  ترسره شي  باندې  د  بریده  تر  امکان  د  باید  ناستې  دي. 
باید د   ناستو کې  ټولو  په  نه شي.  تنګه فضا کې ترسره  او  کوچنۍ 

 ه مراعات کړل شي.  فزیکي فاصلې ساتلو اصل په جدي توګ

په سرپناه کې د فعالیتونو او ډوډۍ پر مهال د ټولو خلکو ترمنځ )که   ✓
متر فزیکي فاصلې ساتل    ۱.۵تل د  اوسیدونکي وي که کارکوونکي(  

 باوري کړئ.  
د ډله ییزو فعالیتونو لپاره د فزیکي فاصلې ساتل باوري کړئ، که   ✓

 شونې نه وي، ډله ییز فعالیتونه لغوه کړئ.  
ۍ وختونه تغیر تبدیل کړئ چې د اوسیدونکو ترمنځ د فزیکي  د ډوډ  ✓

فاصلې ساتلو ډاډ ورکړل شي، یا که شونې نه وي نو خوړنځي بند  
 کړئ او ټولو اوسیدونکو ته په خپلو کوټو کې ډوډۍ ورکړئ.  

له اوسیدونکو او کارکوونکو غوښتنه وکړئ چې د یو بل له لمس   ✓
 کول، یا مچو کول(. کولو ډډه وکړي )لکه الس ورکول، غېږ ور

باید جال کټ   ✓ باید شریک کټ ونلري؛ هر اوسیدونکی  اوسیدونکي 
ولري. که اړتیا وي، په دفتر کې یا په یوه بله اداري کوټه کې جال  

متر یو له بل    ۱توشکه واچوئ. باوري اوسئ چې توشکې لږ تر لږه  
 او اوسیدونکي سر او پښو ته مالست دي.   څخه لرې دي

د امکان تر بریده، اوسیدونکي په جال کوټو کې واچوئ، د بېلګې په   ✓
باید د   توګه د دفتر او ادارې له کوټو څخه کار واخلئ. بدیله فضا 
هغې یا د هغې د ماشومانو لپاره ټولې اساسي اسانتیاوې او پاملرنه  

لکه کټ، د څښلو اوبه، خواړه، د حفظ الصحې کڅوړې او    ولري  
 پرې ساعت تېر وي او بوخت وساتل شي.   نور شیان چې د دوی

 د شیانو او اجناسو د شریکولو محدودول 
ټول اوسیدونکي باید د کورنۍ له نورو غړو څخه جال ځان پاکونه   ✓

وکاروي، چې هم پرې له ځان مینځلو وروسته ځان وچ کړي او هم  
مینځلو وروسته   له الس  اوبو سره هر ځل  او  سابون  په  له  پرې 
السونه وچ کړي. ټول ځان پاکونه باید په بشپړه توګه له هر ځل  

و شامپو یا پوډرو باندې په منظمه  کارولو وروسته وچ شي او د کالی 
 توګه ومینځل شي.  

اوسیدونکي باید روجایي او جامې یو له بل سره شریکې نه کړي   ✓
 او باید خپلې جامې او نور شیان په ګډ ځای کې و نه ساتي. 

له نورو کارکوونکو او اوسیدونکو سره د شخصي وسایلو )کتابونو،  ✓
 برېښنایي تجهیزاتو( شریکول محدود کړئ.  

 اوسیدونکي باید قابونه او لوښي یو له بل سره شریک نه کړي.    ✓
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برخه: هغه معلومات چې باید له ټولو کارکوونکو او اوسیدونکو    ۳
  شي کړل سره شریک 

 

لپاره د اړیکو مسؤل شخص باید ډاډ ورکړي چې د    ۱۹-د کوویډ  ✓
معلوماتو   د  ته  اوسیدونکو  او  کارکوونکو  اړه  په  معلوماتو  الندې 

  اونیزې ناستې له تازه جزئیاتو سره برابرې شوې دي: 
o کوویډ او  ۱۹- د  معلومات  اړه  په  خپریدلو  او  نښانو  د نښو   ،

 ( وګورئپه اړه ضمیمه    ۱۹-د کوویډ تشریح ورکړئ ) 
o   ،دوی ته په منظمه تازه او نوي معلومات ورسوئ او له دولت

له   ادارې  نړیوالې  د  روغتیا  د  او  چارواکو  روغتیایي  ځایي 
سرچینو څخه د کره او تائید شوو معلوماتو په کارولو سره د  

 دوی پوښتنې او شکونه روښانه کړئ.  
o   په والیتونو او په ټول افغانستان کې د ګرځبندیز او وضعیت

 تازه معلومات ورکړئ.   په اړه
o   په منظمه او بشپړه توګه د پاکو السونو په معنی  د السو پاکوالی

خپل   کې  ساعت  هر  په  باید  اوسیدونکي  او  کارکوونکو  دی: 
السونه   – السونه یو ځل ومینځي )که اړتیا وي له دې هم ډېر( 

لږ تر لږه د  ځله ومینځل شي.    ۱۰باید لږ تر لږه په ورځ کې  
ه خپل السونه په اوبو او سابون سره ومینځئ، په  ثانیو لپار ۲۰

  ځانګړې توګه:

 

 

 

 

 

 

 

 

څنګه باید ماسک واغوستل شي،  د ماسکونو اغوستل او اداره کول   ✓
سم کړل شي او لرې کړل شي، چې د ماسک د ککړتیا مخه ونیول  

 برخه وګورئ(  شي
ټولو   ✓ شمول  په  ساتونکو  د  او  قربانیانو  شوو  ژغورل  ټولو 

د وقایوي تدابیرو په    ۱۹- کارکوونکو او اوسیدونکو ته د کوویډ

 اړه معلومات او تشریح ورکړئ.  
- ماشومانو ته باید د کوویډد ماشومانو د پوهاوي لوړولو ناسته:   ✓

په اړه د دوی له سویې سره سمه روزنه ورکړل شي چې الندې    ۱۹
 عات په کې وي:  موضو

o   د وبا د اوسني وضعیت په اړه لنډ شفاهي معلومات. په دې ناسته
د   چې  شي  کړل  شریک  معلومات  لږه  تر  لږ  هغه  باید  کې 
ماشومانو ترمنځ وېره خپره نه کړي یا یې زیاته نه کړي. په  
هر حال، ماشومان باید پوه شي چې ولې له میندو سره د دوی  

فعالیتونه او همدا ډول د ښوونځي حاضري  لیدنې کتنې، بهرني 
 به لنډمهالې توګه په ټپه دریدلې ده. 
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o   په دې وخت کې د الس مینځلو، تنفسي ادابو، فزیکي فاصلې
کوویډ د  ډول  همدا  او  او    ۱۹- رعایتولو  نښانو  نښو  اړوندو 

کارکوونکو ته د ناروغۍ )ټوخي، تبې، او/یا ساه لنډۍ تجربه  
 کولو په اړه روزنه.  کولو( په حالت کې د خبر ور

o د تشریح کولو سرچینې ۱۹-ماشومانو ته د کوویډ 
مؤکلینو ته ډاډ ورکړئ چې مرستندویه خدمتونه باید بیا هم په یو   ✓

یو ډول د السرسي وړ وي، که څه هم ډولونه یې بدلېږي،  ډول نه 
او دا چې دوی به یواځې نه پرېښودل کېږي. په یاد ولرئ چې د  
دوی وېرو، پوښتنو، وړاندیزونو ته غوږ ونیسئ او دا چې څه شی  

 د دوی په ګټه دی. 
د کارکوونکو په ګډون ټولو اوسیدونکو ته تشریح کړئ چې دوی   ✓

باید د خپلې او د نورو اوسیدونکو د هوساینې په موخه په سمالسي  
توګه د سرپناه مسؤل شخص ته د تبې، ټوخي، ستوني درد، سردرد  

 یا عمومي ناروغۍ په اړه خبر ورکړي.  
o  ت کې  دوی ته ډاډ ورکړئ چې دوی به د نښو نښانو لرلو په حال

سمې   د  دوی  د  به  تاسو  او  کېږي  ویستل  نه  څخه  سرپناه  له 
پاملرنې او درملنې لپاره د روغتیایي کارکوونکو/روغتون له  

 مشورې سره سم ترتیبات نیسئ.  
o   دوی ته ډاډ ورکړئ چې دوی ته به د ټولې پروسې په موده کې

د سرپناه د کارکوونکو له خوا مرسته وړاندې کېږي او غوره  
 لرنه به ترالسه کوي.  ممکنه پام

o ناروغۍ لرونکي ډېر اشخاص    ۱۹-ور یاده کړئ چې د کوویډ
ښایي معمولي نښې نښانې ولري او د روغتون پاملرنې ته اړتیا  

 نه لري.  
ټولو اوسیدونکو ته باید د روغتیایي تدابیرو په اړه تکراري یادونه   ✓

ړه  وشي او نویو ژغورل شوو قربانیانو ته باید د دې تدابیرو په ا
 پوهاوی ورکړل شي.  

ټولو اوسیدونکو او کارکوونکو ته هغه تدابیر روښانه کړئ چې په   ✓
د نښو نښانو له راڅرګندیدلو وروسته    ۱۹-یو شخص کې د کوویډ

 (.  برخې ته مراجعه وکړئ   ۵مهرباني وکړئ الندې  به نیول کېږي )
کوویډ ✓ د  نویو    ۱۹-اوسیدونکي ښایي  د  ده  یا سرپناه  ګرځبندیز  او 

راتلونکو کسانو په اړه اندېښنې او پوښتنې ولري. دوی ته د وضعیت  
په اړه د تائید شوو خبرونو پر بنسټ کره معلومات ورکړئ او په  
اعتماد   او  باور  چې  کړئ  وړاندې  مشورې  ورته  توګه  دوامداره 

 رامنځ ته کړئ. 
دوی ته د نویو راتلونکو اشخاصو په ګډون، د ټولو پر الره اچول   ✓

تدابیرو په اړه ډاډ ورکړئ چې پر وایروس د ککړیدلو    شوو وقایوي
 خطر راکموي.  

 ټولنیز رواني مشاورت ته د السرسي ډاډ ورکړئ او ویې هڅوئ.   ✓
په اړه، باید دا چاره په هغه وخت کې هم دوام ومومي  د تي ورکولو   ✓

لري یا یې    ۱۹-چې کله داسې شک کېږي چې مور یا ماشوم کوویډ
په دې وخت کې باید السونه په سمه توګه  هم پېښه مثبته ثبت شي،  

- ومینځل شي او ماسک واغوستل شي یا مخ وپوښل شي. د کوویډ
 موندلی شئ.   دلتهپر مهال د تي ورکولو په اړه نور معلومات  ۱۹

 ۱۴برخه: د روغتیا نړیوالې ادارې د تائید شوو معایناتو او/یا    ۴
  ورځني تجرید په شرط سرپناه ته د نویو کسانو داخلول

کومه   ۱۹-د بدن د تودوخې کتل د کوویډ د دې یادول اړین دي چې  ✓
باوري معاینه نه ده، ځکه چې ډېر خلک چې په دې وایروس ککړ  
دي ښایي د تبې په شمول نښې نښانې ونلري. د پراستامول او نورو  

 دردوژونکو خوړل هم د تبې نښې نښانې پټولی شي. 
تعقیب   ✓ پروتوکول  داخلولو عادي  د  لپاره،  نویو راتلونکو کسانو  د 

کوویډ د  ته  دوی  او  په سر  ۱۹-کړئ،  کیدونکو  او  پلي  د  پناه کې 
(. باوري  برخه وګورئ  ۳وقایوي تدابیرو په اړه معلومات ورکړئ ) 

اوسئ چې ماشومانو ته د دوی له سویې سره سم معلومات وړاندې  
شوي دي. ډاډ ورکړئ چې سرپناه ته د ننوتلو ټول وقایوي تدابیر 

(، په ځانګړې توګه په سرپناه  برخه وګورئ  ۱مراعت شوي دي )
 شي له لمس کولو وړاندې د السونو مینځل.  کې د یو 

توګه،   ✓ په  تدبیر  احتیاطي  او  الزمي  د  نوي راتلونکي  ټول  ده چې 
مله ماشومان   د    چې معاینه شوي نه ويورسره  ورځو    ۱۴باید 
 لپاره تجرید کړل شي.  

له   ✓ په رعایتولو سره،  تدابیرو  پاملرنه د وقایوي  ټوله  باید  ته  دوی 
ه څه هم دوی ناروغ نه برېښي یا د  لرې څخه وړاندې کړل شي، ک

 نښې نښانې ونلري.   ۱۹-کوویډ

ټول نوي راتلونکي اشخاص اړ دي چې لږ تر لږه د پنځو ورځو   ✓
لپاره کرنتین کړل شي، که چېرته له پي سي آر پروسې څخه تېر  
شوي وي. که معاینات د السرسي وړ نه وي، کرنتین باید په بشپړ  

 مي. ورځو پورې ادامه ومو ۱۴ډول تر 
د کرنتین پای ته رسول په دوه شیانو پورې تړلي دي: د پي سي آر   ✓

 د نښو نښانو نه لرل.  پرلپسې ورځو لپاره  ۱۴منفي معاینه، یا د 
که څه هم تاسو د یو موجود یا نوي راتلونکي اوسیدونکي په اړه   ✓

اندېښمن یاست چې ښایي ستاسو په سرپناه کې ککړتیا خپره کړي،  
د ژغورل شوي قرباني پر وړاندې مهربانه، درناوی کوونکی او  
په   ګامونو  وقایوي  ټولو  د  ته  هغې  واوسئ.  منونکی  مسؤلیت 

   کړئ.   رعایتولو سره هر ډول پاملرنه وړاندې

 د تجرید خونو چمتو کول 
تجرید یواځې په هغه وخت کې یو غوراوی کیدلی شي چې کله په جدي 
او خوندي توګه د اوسیدونکو او کارکوونکو له خوا پلی کیدلی شي.  
همکاران باید د تجرید د تنظیمولو او اداره کولو په اړه د الرښوونو  

واړي. اړینه ده چې  لپاره له ځایي روغتیایي چارواکو څخه مرسته وغ 
ماسک   د جدي ساتلو،  فاصلې  فزیکي  د  د خلکو  کې  تجرید خونو  په 
کولو   ضدعفوني  او  پاکولو  د  کوټو  د  او  مینځلو  السونو  اغوستلو، 

 پروتوکولو د رعایتولو ډاډ ورکړل شي. 
د تجرید خونې باید له نورو خونو یا کوټو څخه کافي فاصله ولري،   ✓

ینځلو او ماسک اغوستلو اړوند  او د فزیکي فاصلې ساتلو، الس م 
پروتوکولونه باید مراعت کړل شي. د پاکولو لوړ پروتوکولونه باید 

 هره ورځ په تجرید خونو کې پلي کړل شي. 
باید تنظیم کړل شي، یوه د   ✓ که شونې وي، دوه جال تجرید خونې 

 نویو راتلونکو کسانو لپاره او یوه د مشکوکو پېښو لپاره.  

اجازه   داخلیدلو  د  پورې  هغه  تر  ته  کسانو  نویو  باید  سرپناوې 
ورنکړي چې ښځه او ورسره مله ماشومان معاینه شوي نه وي او/یا  

ورځنی تجرید بشپړ کړی نه وي. له نورو همکارانو سره    ۱۴یې  
په ګډه، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره او کولمبو پالن نوې  

د خوندي تجرید اسانتیا برابره   الرې چارې لټوي چې هغو ښځو ته
کړي چې د تاوتریخوالي له امله په سرپناه کې اوسیدو ته اړتیا لري  
او/یا هغه ښځې او ماشومان چې سرپناه ته اړتیا لري باید د روغتیا  

 نړیوالې ادارې له تائید شوو معایناتو څخه تېر شي.  

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19_childrens-book_EN_FINAL.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic
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  ۱۹-و کسانو یا اوسیدونکو لپاره چې د کوویډ د ټولو نویو راتلونک ✓
معمولي نښې نښانې ولري او په کرنتین مرکزونو کې یې مراقبت  

ورځني تجرید لپاره چمتو   ۱۴نه شي کیدلی، لږ تر لږه یوه کوټه د  
 کړئ.  

په ورته کوټه کې باید د نویو راتلونکو او هغو اوسیدونکو د یوځای   ✓
 نښې نښانې ولري.  کولو څخه ډډه وکړل شي چې معمولي 

د دفتر کارځایونو یا نور ځایونه چې په عادي وختونو کې ورڅخه   ✓
کار نه اخیستل کېږي، په پام کې نیول کیدلی شي، که چېرته په سمه  
 توګه په برقونو، کټونو او د ساعت تېري موادو باندې سمبال شي.  

ټولې   ✓ لپاره  اړتیاوو  او  پاملرنې  اساسي  د  هغې  د  باید  ځای  بدیل 
اوبه، خواړه، د حفظ الصحې  انتیاوې ولري لکه کټ، د څښلاس و 

ماشومان(   مله  )او ورسره  نور شیان چې هغه  ځینې  او  کڅوړې 
 بوخت وساتي.  

کورني تیار شوي پارټېشنونه او پردې د اوسیدونکو د بېلولو لپاره   ✓
 کارول کیدلی شیږ  

د تجرید خونې په ټولو هغو اساسي اړینو شیانو باندې سمبالې کړئ   ✓
چې تاسو یې په معمولي توګه ټولو اوسیدونکو ته وړاندې کوئ او  
د دوی د ساعت تېري او د دوی )او د دوی د ماشومانو( د بوختیا  

اره اضافي مواد ورکړئ )کتابونه، د لوبو سامانونه، لوبې، د السي  لپ 
صنعت مواد، رنګې، کاغذونه، او رنګونه(. دا مواد باید په دوامداره  
توګه په کلورین لرونکو د سطحو پاکوونکو موادو سره ضد عفوني  

 کړل شي.  
ژغورل شوې مېرمنې ته اجازه ورکړئ چې خپل موبایل وساتي،   ✓

کړئ، چې له خپل ټولنیز رواني مشاور سره پرې  یا ورته یو ور
خبرې وکړي )وروسته له دې چې د موبایل فون کارولو پر مهال د  
خوندیتوب اصول ورته تشریح کړل شي(. موبایلونه هم باید پاک  

 کړل شي.  
باوري اوسئ چې خواړه او درمل په جال جال لوښو او ظرفونو کې   ✓

 کاروي.  وړاندې کړل شي او یو د بل لوښي و نه 
ورځو لپاره په تجرید کې شخص باید یو    ۱۴د  سپارښتنه کېږي چې   ✓

   جال تشناب او کمود ولري چې د هر ډول ککړتیا مخه ونیول شي. 
o   که چېرته شونې نه وي، کمودونه باید په تجرید کې اوسیدونکو

ملو ماشومانو( د هر ځل کارولو وروسته ضد   د  )او د دوی 
 عفوني کړل شي. 

ژغورل  ۱ ښه   ګام:  د  او  پوهاوی  ته  قرباني شخص  شوي 

راغالست پیغام وړاندې کړئ څنګه چې په عادي وخت کې 

 وي او الندې ټکي ور زیات کړئ:
نوي راتلونکي شخص ته ښه راغالست ووایئ او ورته تشریح کړئ   ✓

یو څه د خوندیتوب    ۱۹-چې د کوویډ باید نوموړې  امله  له  د وبا 
ډاډ ورکړئ چې د هغې غبرګون  تدابیر مراعت کړي. نوموړې ته  

 هر څه وي، پاملرنه به ورته کېږي او نه به شړل کېږي. 
روښانه کړئ، چې د احتیاطي تدبیر په توګه، نوموړې )او د هغې   ✓

ورځو لپاره واوسېږي،    ۱۴مله ماشومان( باید په یوه جال کوټه کې د  
که چېرته کومې نښې نښانې ولري یا نه، پرته له دې چې د سفر  

یې په پام کې ونیول شي. ورته تشریح کړئ چې دا اصل    مخینه
پلی   باندې  نویو راتلونکو کسانو  ټولو  پر  بلکې  نه،  پر دې  یواځې 

 کېږي.  
تشریح کړئ چې نوموړې ته به د سرپناه، استوګنځای، خوړو، د   ✓

او نور ټول مواد چې تاسو یې په معمولي  حفظ الصحې کڅوړو )
 ( ټول خدمتونه وړاندې کېږي. ئتوګه ټولو قربانیانو ته وړاندې کو 

نوموړې ته د هغې )او د ورسره ملو ماشومانو( لپاره د ځانګړو   ✓
ټولنیز رواني   له الرې  د موبایل  او  ته السرسي  )موبایل  ترتیباتو 
مشاورت ته السرسي( په اړه خبر ورکړئ چې د تجرید پر مهال  

 بوخت شي او ساعت یې تېر شي. 

په اړه له ضمیمه شوي الرښود    ۱۹-په دې پروتوکول پورې د کوویډ ✓
نوټ څخه ټول معلومات ورکړئ او هر ډول پوښتنې چې لري ورته  

 یې روښانه کړئ.  
د موبایل کارولو پر مهال د هغې د خوندیتوب لپاره ورته اصول   ✓

تشریح کړئ. پوهه یې کړئ چې ټولنیز رواني مشاور به له نوموړې  
 له الرې اړیکه نیسي.   سره د موبایل

شوي   ۲ قرباني  له  او  واخلئ  سره  ځان  فورمه  خپله  ګام: 

 شخص او د هغې له ماشومانو څخه الندې پوښتنې وکړئ:
آیا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې چا په نږدې وختونو کې سفر کړی   .1

 دی؟  
نښې    ۱۹-آیا تاسو له داسې چا سره نږدې اړیکه لرله چې د کوویډ .2

 نښانې یې لرلې؟ 
a.  برخې ته مراجعه وکړئ.  ۵که هو، د الرښوونو لپاره  

 نښې نښانې لرلي دي؟   ۱۹-آیا تاسو کله د کوویډ .3
a.  برخې ته مراجعه وکړئ.  ۵که هو، د الرښوونو لپاره  

ورځني تجرید پر مهال، که چېرته په نوې راغلې اوسیدونکې    ۱۴د   ✓
اړوند نښې نښانې راڅرګندېږي،    ۱۹-)یا یې ماشومانو کې( د کوویډ

په   وکړئ  الرښوونې    برخه   ۵مهرباني  ټولې  شوې  ورکړل  کې 
کړئ:   یو  تعقیب  چېرته  که  شي  واخیستل  باید  ګامونه  کوم 

 ندېږي. نښې نښانې راڅرګ ۱۹-اوسیدونکي کې د کوویډ 

 د تجرید پر مهال د اوسیدونکو مراقبت کول 
ټولو   ✓ نورو  او  مېرمن  قربانې  له  کې  تجرید  په  وکړئ  مهرباني 

قربانیانو اوسیدونکو او کارکوونکو سره خبرې وکړئ چې په تجرید  
په درناوي او عزت سره چلند وشي. د   باید  کې اوسیدونکو سره 

د  تجرید او نور احتیاطي تدابیر باید په تجرید کې له قربانیانو سره  
 شي.  ناسم چلند لپاره بهانه نه 

پاملرنې د خدمتونو وړاندې    ۱۴د   ✓ په موده کې، د  ورځني تجرید 
کولو او د نویو اوسیدونکو )او د دوی د ملو ماشومانو( د ورځنیو  

 چارو لپاره یو پالن جوړ کړئ. 
د قضیو د مدیریت، معلوماتو شریکولو او د موبایل له الرې د ټولنیز   ✓

 رواني مالتړ لپاره ترتیبات ونیسئ.  
په ورځ کې یو ځل د موبایل له الرې ټولنیزې رواني  لږ تر لږه   ✓

وړاندې کړئ )د هغې د خپل موبایل په کارولو سره یا د    مشورې 
هغه موبایل په کارولو سره چې د سرپناه له خوا ورکړل شوی دی  

 ورځني تجرید په موده کې یې کارولی شي(.   ۱۴چې د 
ته   ✓ قربانیانو  ساتل شوو  تجرید خونو کې  په  باید  مهال  پر  اړتیا  د 

له   د کورنۍ  او  ټولنیز رواني مشاور  له  موبایل ورکړل شي چې 
مرستندویه غړو او ملګرو سره پرې اړیکې ونیسي )وروسته له دې  
چې دوی ته د موبایل کارولو پر مهال د خوندیتوب اصول تشریح  

وبایل ډیټا په ریچارج کولو کې  کړل شي(. تاسو له دوی سره د م 
 مرسته کولی شئ.  

نوي اوسیدونکي ته باید ټول خواړه د نوموړې د کوټې په دروازه   ✓
کې ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې خواړه د نوموړې د کوټې د  
دروازې پر غولي کېږدئ او نوموړې ته خبر ورکړئ چې وایې  

ي په شامپو  خلي. کله چې نوموړې خپله ډوډۍ خالصه کړه، باید لوښ
. کارکوونکي یا د  سره پاک کړي او بېرته یې دروازې ته راوباسي 

پخلنځي مسؤل اشخاص کولی شي بېرته لوښي واخلي او بیا یې په  
 شامپو سره پاک کړي، وچ یې کړي او خپل السونه ومنیځي.  

له دې سره خبرې   ✓ باید  نور اوسیدونکي  او د سرپناه  کارکوونکي 
باندې یې په خپلو خبرو کې شریکه کړي.  وکړي او له دروازې نه د  

که چېرته نوې اوسیدونکې نښې نښاني ونلري تاسو کولی شئ چې  
باندې   دروازه خالصه پرېږدئ او له نوموړې سره له دروازې د 
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متر کافي    ۱.۵خبرې وکړئ په داسې حال کې چې تر منځ مو د  
رې  فاصله موجوده وي. د اوسیدونکو د ښکېلولو لپاره  نوې الرې چا

وموئ او اوسیدونکي په کې ښکېل کړئ چې له لرې څخه خبرې  
 اترې هم په کې شاملې وي.  

ورځنی تجرید بشپړوي او   ۱۴کله چې اوسیدونکې په بریالۍ توګه  ✓
ټولیزو   یې  بېرته  راڅرګندېږي،  نه  کې  په  نښانې  نښې  ډول  هیڅ 

ې  فعالیتونو او د سرپناه فضا ته راولئ. د سرپناه په ټولو فعالیتونو ک

ورته ونډه ورکړئ، په داسې حال کې چې د ټولو اوسیدونکو لپاره  
 مو وقایوي تدابیر پلي کړي وي.  

د نوموړې له بیاادغام وړاندې، له نورو ټولو اوسیدونکو سره خبرې   ✓
وکړئ او هغوی د نوموړې د بیاادغام او په ټولیزه فضا او فعالیتونو  

ډاډ  ته  دوی  کړئ.  چمتو  لپاره  ادغام  بشپړ  د  چې    کې  ورکړئ 
ورځنی تجرید تېر کړ او د دولت له    ۱۴نوموړې په بشپړه توګه  

الرښوونو سره سم، نوموړې )او د هغې ماشومان( نور په تجرید  
 کې اوسیدلو ته اړتیا نه لري.  

کوویډ  ۵ د  کې  اوسیدونکي  یو  په  که  نښانې    ۱۹-برخه:  نښې 
 اید واخیستل شيراڅرګندې شي نو کوم ګامونه ب

کوویډ په    ۱۹- د  پاملرنه  او  تجرید  کول،  نښه  به  وختي  پېښو 
سرپناوو کې د دې ناروغۍ د خپراوي محدودولو لپاره اساسي چاره  

اوسیدونکي باید وهڅول شي چې هر ډول نښې نښانې ښکاره  ده.  
کړي، او ډاډ ورکړي دوی به د ټولې پروسې په موده کې مناسبه  

درجې    ۳۸پاملرنه ترالسه کړي. یو اوسیدونکی چې د ټوخي، تبې )
کې   په  نښې  بندیدلو  ساه  او  ستړیا  زیاته(،  څخه  ګراد  سانتي 

مش د  چارواکو  روغتیایي  د  باید  یو  راڅرګندېږي  بنسټ  پر  ورې 
روغتیایي مرکز ته د معایناتو او مناسبې پاملرنې لپاره یوړل شي.  
د نښو نښانو څرګندیدلو په صورت کې، که څه هم ډېرې خفیفې  
وي، که چېرته معایناتو ته السرسی نه وي، اوسیدونکي باید د یو  

د داسې غوراویو لټه دوام  احتیاطي تدبیر په توګه تجرید کړل شي.  
په کرنتین کې د ښځو لپاره خوندي فضا رامنځ ته کړل  لري چې  

شي او هغه ښځې او ماشومان چې د سرپناه خدمتونو ته اړتیا لري،  
د روغتیا نړیوالې ادارې له خوا تائید شوي معاینات یې ترسره کړل  

  شي.  

اړینه ده چې سرپناه له ځایي چارواکو او د ماشومانو خوندیتوب   ✓
مخکې اړیکې ولري چې د اوسیدونکو لپاره  له مسؤلینو سره له  

روغتیایي   د  چې  کړي  ګوته  په  کړنالرې  او  مرکزونه  روغتیایي 
 چارواکو له مشورې سره سمه مناسبه پاملرنه ترالسه کړي. 

که په یو اوسیدونکي کې نښې راښکاره شي او څرګندې یې کړي،   ✓
الس   اغوستلو،  ماسک  ساتلو،  فاصلې  فزیکي  د  چې  ده  اړینه 

او پاکولو او ضد عفوني کولو د پروتوکولونو ډاډ ورکړل  مینځلو  
 شي.  

 ټوله سرپناه باید په سمالسي توګه پاکه او ضد عفوني کړل شي.   ✓
که اړتیا وي، اړوندو روغتیایي چارواکو ته باید د مرستې په خاطر   ✓

 د سرپناه د وضعیت په اړه خبر ورکړل شي.  
راد درجو پورته(،  سانتي ګ  ۳۸هر اوسیدونکی چې د ټوخي، تبې )له   ✓

په کې راڅرګندېږي، ښایي کوویډ بندیدلو نښې  او ساه    ۱۹-ستړیا 
یاد ولرئ چې   په  یو اوسیدونکي کې د کوویډولري.  نښو    ۱۹-په 

کوویډ دي  دوی  دي چې  نه  معنی  دې  په  راڅرګندیدل    ۱۹-نښانو 
خوا   له  ادارې  نړیوالې  روغتیا  د  کې  روغتون  په  یواځې  ولري. 

 ا ثابتولی شي.  ترسره شوي معاینات د
دوی ته تشریح کړئ چې د دوی نښې نښانې داسې ښیي چې کیدای   ✓

ولري، او دا چې تاسو به روغتیایي چارواکو ته خبر    ۱۹-شي کوویډ
  ورکړئ. 

له دوی څخه پوښتنه وکړئ چې امیدواره نه وي یا له مخکې کوم   ✓
او   بندۍ  ساه  سرطان،  شکر،  سږو،  زړه،  )د  روغتیایي وضعیت 

تکراري میکروبي ناروغي( ونلري او په یاد وساتئ چې دوی په  
 ځانګړې توګه سوءتغذیه نه وي. 

کوویډ ✓ د  کې  اوسیدونکي  یو  په  چېرته  نښانې    ۱۹-که  نښې 
کوویډ  د  چې    ۱۹-راڅرګندېږي،  ورکړئ  خبر  ته  مؤظف شخص 

نوموړی باید سرپناه مدیریت، ځایي روغتیایي چارواکو او ډونرانو  
 ته خبر ورکړي.  

د    د ✓ بریده  تر  امکان  د  چې  کوي  سپارښتنه  اداره  نړیواله  روغتیا 
په    ۱۹-کوویډ وشي،  کې  مرکز  روغتیایي  په  مراقبت  ناروغانو 

ځانګړې توګه د هغو ناروغانو چې د شدیدې ناروغۍ د خطر عوامل  
کلونو پورته عمر لرونکي اشخاص او د    ۶۰ولري چې په کې له  

فشار،   لوړ  چاغوالي،  لکه  ناروغیو  ناروغان  ګډو  لرونکي  شکر 
د یو طبي مسلکي شخص له خوا  د ناروغۍ د شدت لپاره    شامل دي. 

ناروغۍ    ۱۹-کلینیکي ارزونې ته اړتیا ده چې یو ناروغ د کوویډ
ظرفیت لرونکي روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره انتقال کړل شي.  

باید   انتقالېږي  ته  یو روغتیایي مرکز  اوسیدونکي  ټولو  کله چې  د 
 ي تدابیرو ډاډ ورکړل شي. وقایو

نور اوسیدونکي چې له دې شخص سره نږدې اړیکې لري هم باید   ✓
یوه   په  توګه هغه چې ورسره  په ځانګړې  پام کې ونیول شي،  په 

 کوّټ کې اوسېږي. 
بنسټ،   ✓ پر  او  د روغتیایي چارواکو د الرښوونو  د معایناتو  دوی 

مناسبې پاملرنې لپاره یو روغتیایي مرکز ته تللو ته اړتیا لري. په  
    ورته وخت کې:  

o   نورو او  دوی  وي،  نه  اغوستی  ماسک  یې  چېرته  که 
اوسیدونکو ته چې له دوی سره په اړیکه کې وي، یو ماسک  
لرې   او  اغوستلو  د  او  واغوندي  یې  ورکړئ چې سمدالسه 
خپل   لومړی  چې  اوسئ  باوري  او  وروښیئ،  طریقه  کولو 
السونه ومینځئ. د ماسک اغوستلو او اداره کولو د طریقې  

 .  رئبرخه وګو ۱لپاره 
o   او الس ادابو  تنفسي  اغوستلو،  ماسک  فاصلې،  فزیکي  د 

سمدالسه مشکوک شخص  مینځلو د اصولو په تعقیبولو سره، 
له ملو ماشومانو سره یوې جال کوټې ته د ځاني تجرید لپاره  

 یوسئ. 
o   دوی ته ډاډ ورکړئ چې تاسو به د دوی د پاملرنې لپاره ټول

 تدابیر ونیسئ.  
o ډېره ساري ناروغي ده    ۱۹-یډدوی ته روښانه کړئ چې کوو

خو ډېر اخته کسان ترې پرته له کومې معالجوي درملنې څخه  
- رغېږي. خو ډېره خوندي اوسیدل او تر رغیدلو او د کوویډ

معایناتو پایلې تر منفي راتللو پورې په تجرید کې پاتې    ۱۹
  کیدل ډېر مهم دي.  
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تړ او  د روغتیایی مرکز د ډاکټرانو مشورې تعقیب کړئ او د مال ✓
 اړین عمل لپاره خپل مدیر/د ادارې مشر ته خبر ورکړئ.  

که چېرته روغتیایي چارواکي توصیه وکړي چې اوسیدونکې 
مرکز  روغتیایي  په  دې  مراقبت  ماشومانو  د  هغې  د  او 
)روغتون، کلینیک یا کرنتین مرکز( کې وشي، الندې ګامونه 

 تعقیب کړئ: 
 له روغتون سره: 

د   ✓ اوسیدونکي  د  ته  په مشوره، روغتیایي مرکز  له روغتون سره 
 خوندي انتقال لپاره ترتیبات ونیسئ.  

د   ✓ اړه  په  د خپرولو  او معلوماتو  تازه جزئیاتو  اړه د  په  د روغتیا 
قرباني ښځې د لیکلې هوکړې سره، روغتون ته معلومات ورکړئ  

په  چې تاسو د نوموړې د وضعیت په اړه تازه جزئیات غواړئ.  
پرمختګ   وضعیت  روغتیایي  د  نوموړې  د  کې  مرکز  روغتیایي 

 وڅارئ.  
په داسې حال کې چې احترام او محرمیت مو تضمین کړی وي،   ✓

موجودو چارواکو سره د خبرو کولو له الرې په روغتیایي مرکزونو  
خوندیتوب او امنیت په اړه ډاډ ترالسه کړئ او د    د  کې د نوموړې 

د هغې لپاره اړینه مرسته ورته په    قرباني شوي شخص اړتیاوې او
 ګوته کړئ.   

 له اغېزمنې شوې اوسیدونکې سره: 
روغتون/روغتیایي   ✓ په  به  دوی  چې  کړئ  روښانه  ته  اوسیدونکو 

- مرکز/ کرنتین مرکز کې د دې لپاره داخل کړل شي چې د کوویډ
 اړوند د دوی نښې نښانې ځواب کړي.   ۱۹

دوی ته روښانه کړئ چې د دوی د معایناتو پایلې به یو دوه ورځې   ✓
سرپناه    ونیسي، او که چېرته یې پایله منفي وي، تاسو به یې بېرته

ته راولئ. او که چېرته یې پایله مثبته وي، دوی به د رغیدلو تر  
مودې پورې په روغتون کې د تجرید په حالت کې ویو چې دا چاره  
تر څو اونیو پورې وخت نیولی شي. دوی وپوهوئ چې تجرید په  
دې معنی دی چې له دوی سره نور څوک نه شي کتلی او یواځې  

ازه ولري چې له دوی سره وګوري او  روغتیایي کارکوونکي به اج
 مناسبه پاملرنه ورته وړاندې کړي.  

دوی ته ډاډ ورکړئ چې تاسو به له روغتیایي مرکز سره د دوی   ✓
 روغتیایي وضعیت تعقیبوئ.  

ډاډ ترالسه کړئ چې دوی مرستندویه خدمتونو ته السرسی لرلی   ✓
   شي:  
o   یا د کورنۍ باوري ملګري  یو  که چېرته دوی غواړي چې 

غړي ته زنګ ووهي، مهرباني وکړئ ورته اسانتیا برابره  
 کړئ.  

o    دوی ته اجازه ورکړئ چې روغتیایي مرکز ته له خپل موبایل
او چارجر )که وي( والړې شي او که یې نه لري ورته یې  

ئ  ورکړئ. دوی ته د یو کوډ نوم الندې خپله شمېره ورکړ 
نه   پر مهال درسره اړیکه ونیسي چې داسې و  اړتیا  چې د 

لري.   اړه  پورې  تاوتریخوالي  په  دوی  چې  چېرته  ښیي  که 
 موبایل نه لري، نو یو موبایل ورته ورکړئ.  

o   خدمت نورو  یا  هاټالین،  کارکوونکو،  د  قضیو  د  ته  دوی 
وړاندې کوونکو شمېرې ورکړئ چې خوندي یې ساتلی شي.  

ی  تر  تاسو دوی دا شمېرې  یا  ثبتولی شي،  نوم الندې  و کوډ 
کولی شئ چې کوچني کارتونه ورته چاپ کړئ چې په اسانۍ  
د   شمېرې  دا  چې  ښیي  نه  و  داسې  او  شي،  پټیدلی  سره 

 تاوتریخوالي اړوندو خدمتونو پورې اړوندې دي.  
o   او متنونو  زنګونو،  موبایل  د  څنګه  چې  وښیئ  ته  دوی 

  پیغامونو تاریخچې ورانې کړي. 

چې له اوسیدونکي سره تعقیبي خبرې کوئ، نو له لرې څخه د  کله  ✓
خدمتونو وړاندې کولو الرښوونې تعقیب کړئ، په ځانګړې توګه  
باوري اوسئ چې نوموړې په ازاده توګه د خبرو کولو مصؤنیت  

 لري. 
اوسیدونکې ته اجازه ورکړئ چې د پروسې په اړه هر ډول پوښتنې   ✓

کړئ.   روښانه  یې  ورته  او  د  دوی  وکړي  دولت  د  یواځې  ته 
روغتیایي مشورو پر بنسټ روښانه معلومات ورکړئ. که تاسو د  
دوی د پوښتنې په ځواب نه پوهېږئ، دوی ته ووایئ چې تاسو به  

 ورته ځواب پیدا کړئ او دوی ته به یې بیا ووایئ. 
کوویډ  ✓ د  چېرته  که  چې  ولرئ  یاد  په  وکړئ  نښو    ۱۹-مهرباني 

لرونکې اوسیدونکې ماشو یا ماشومان ولري، دوی هم باید ورسره  
روغتون ته انتقال کړل شي. دوی به هم په روغتون کې داخلېږي  
او له مور سره به په تجرید کې اوسېږي چې له یو بل اخته کس  

ني وکړئ ماشومانو ته هم  څخه ورته وایروس انتقال نه شي. مهربا
د دوی له سویې سره سم معلومات وړاندې کړئ، د بېلګې په توګه  

تشریح کولو په اړه له دې سرچینو څخه    ۱۹-ماشومانو ته د کوویډ
 کار واخلئ.  

باوري اوسئ چې اوسیدونکې او د هغې ماشوم/ماشومان روغتیایي  ✓
ورې ترالسه  مرکز ته له انتقالیدلو وړاندې ستاسو له مشاور څخه مش 

 کړي.  
شخصي   ✓ د  اوسیدونکې  د  ښایي  کول  راجع  ته  چارواکو  ځایي 

معلوماتو شریکولو ته اړتیا ولري. مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ  
چې د دوی د قضیې له تاریخچې سره د مور او ماشوم د خوندیتوب  

     اړتیاوې په محرمې طریقې سره ویل شوې دي.  

 له نورو اوسیدونکو سره:  
په حقیقي او آرامه توګه ټولو اوسیدونکو ته معلومات ورکړئ چې   ✓

له روغتونو سره په مشوره څه پرېکړه شوې ده. دوی ته تشریح 
کړئ چې ټول تدابیر به د دې لپاره ونیول شي چې سرپناه او ټول  
اوسیدونکي یې څنګه له اخته کیدلو څخه خوندي کړل شي. د وقایوي  

ابیرو په اړه معلومات تکرار کړئ او له اوسیدونکو څخه غوښتنه  تد
وکړئ چې د ټوخي، تبې او ساه لنډۍ د ټولو نښو نښانو په اړه خبر  

 ورکړي.  
 که چېرته د اوسیدونکو معاینات مثبت وي  ✓

o   ټول کارکوونکي او اوسیدونکي چې له یاد اوسیدونکي سره
اره تجرید  ورځو لپ   ۱۴د فزیکي اړیکې مخینه ولري باید د  

  کړل شي. 
که چېرته په دوی کې هم په دې موده کې نښې نښانې   ▪

راڅرګندې شي، دوی باید معاینه کړل شي او درملنه  
  یې وکړل شي.  

o   نور اوسیدونکي چې له مثبتې پېښې سره د اړیکې مخینه نه
لري باید ورته سپارښتنه وکړل شي چې فزیکي فاصله او د  
السونو مینځل مراعت کړي، او وهڅول شي چې د هر ډول  
نښو نښانو په اړه ووایي، او که نښې په کې څرګندې شي، نو  

  تجرید کړل شي. 
یو روغتیایی مر ✓ اوسیدونکې  یوه  انتقال کړل شي،  کله چې  ته  کز 

سمدالسه ټوله سرپناه او هغه کوټه په بشپړه توګه پاکه او ضدعفوني  
کړئ چې نوموړې په کې اوسیدله. له پورته سپارښتنې سره سم،  
ټول   ټول اوسیدونکي  او ډاډه اوسئ چې  پاکې کړئ  ټولې سطحې 

 روغتیایي تدابیر مراعتوي.  
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-ي چې د کوویډ خارجه کړ  له دې امله  که چېرته روغتون هغه
 ده:  معاینه یې منفي وه/رغیدلې ۱۹
بېرته ورته ښه راغالست ووایئ او له معمول سره سم د سرپناه په   ✓

په داسې حال کې چې وقایوي   ټولو فعالیتونو کې برخه ورکړئ، 
 تدابیر مو رعایت کړي وي.  

اوسیدونکې او له دوی سره مله ماشومان باید یواځې هغه وخت   ✓
بېرته سرپناه ته راوستل شي چې روغتیایي چارواکي یې سپارښتنه  

او د کوویډ  نه    ۱۹-وکړي  د  د دوی  یې منفي وي، چې  معاینات 
که چېرته یې یو ځل معاینات منفي شول،  سرایت ډاډ ورکړل شي.  

 ید کړل شي.  ورځو لپاره تجر  ۱۴اوسیدونکي باید د  
معمول   ✓ ټول  پاملرنې  د  ورته  شمول  په  مشورو  رواني  ټولنیزو  د 

 خدمتونه وړاندې کړئ.  

که روغتون سپارښتنه وکړي چې اوسیدونکې دې په سرپناه  

 کې په تجرید کې پاتې شي، الندې ګامونه تعقیب کړئ:
ورځو   ۱۴روښانه کړئ چې هغه )او ورسره مله ماشومان( باید د   ✓

باید د مشکوکو   پاتې شي. اوسیدونکې  یوه جال کوټه کې  په  لپاره 
کې   کوټه  یوه  په  جال  څخه  کسانو  راتلونکو  نویو  له  لپاره،  پېښو 

 واوسېږي.  
استوګنې، خوړو، حفظ   ✓ د سرپناه،  به  نوموړې  روښانه کړئ چې 

توکو چې معموالً ټولو قربانیانو ته ورکول  الصحې کڅوړو )او نورو  
 کېږي( خدمتونه ترالسه کوي.  

نوموړې ته په تجرید کې د هغې )او ورسره ملو ماشومانو( د بوختیا   ✓
 او ساعت تېري لپاره د ځانګړو ترتیباتو په اړه معلومات ورکړئ. 

په اړه له پورته الرښود نوټ څخه ټول معلومات ورته    ۱۹-د کوویډ ✓
 او هر ډول پوښتنې چې لري ورته یې روښانه کړئ.  تشریح کړئ 

نوموړې ته د موبایل کارولو پر مهال د نوموړې د خوندیتوب لپاره   ✓
اصول تشریح کړئ. پوهه یې کړئ چې ټولنیزرواني مشاور به له  
د   نیسي. ورته الرښوونه وکړئ چې  اړیکه  په موبایل  هغې سره 

ېرته موبایل نه  مشاور شمېره په خپل موبایل کې ثبت کړي. که چ
 لري، یو موبایل ورکړئ.  

یوې   ✓ له  مهال  پر  اړتیا  د  اوسیدونکې  لرونکي  نښانو  نښو  ورته  د 
متره فاصله    ۱.۵کوټې څخه کار اخیستلی شي خو باید یو له بل څخه  

 ولري او ټول وقایوي تدابیر پلي کړي.  
کافي مایعات، او درمل چې ډاکټر/روغتون تجویز کړي وي ورته   ✓

 .  وړاندې کړئ
د تبې یا ساه بندۍ په څېر نښو نښانو کې د هر ډول بدلونونو راتللو   ✓

 لپاره د اوسیدونکو نښې نښانې وڅارئ.  
د   ✓ تجرید  د  په کې  چېرته  نښانې    ۱۴که  نښې  موده کې  په  ورځو 

نو ډاکټر/روغتون ته معلومات ورکړئ او سپارښتنې   راڅرګندېږي
 یې تعقیب کړئ. 

  مه برخه   ۴بت او پاملرنې په اړه  په تجرید کې د اوسیدونکو د مراق  ✓
   کې الرښوونې تعقیب کړئ. 
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برخه: د سرپناه پرېښودلو پر مهال د قربانیانو لپاره د خوندیتوب   ۶
 پالنونه  

خوندیتوب پالن یو شخصي، عملي پالن دی چې د اړیکو  د بحران په وضعیت کې، د خوندیتوب پالن جوړول په ځانګړې توګه مهم دي. د  
  نیولو پر مهال د ځان خوندي ساتلو، د پرېښودلو لپاره د پالن جوړولو، یا د قرباني له تګ وروسته حالت یا د بیاادغام پروسې لپاره الرې 

ه له زیان منونکو مؤکلینو سره تعقیبي چارې په کې شاملې دي. د وختي خوندیتوب پالن جوړولو ته لومړیتوب ورکول او په ځانګړې توګ 
د قربانیانو باید مالتړ وشي چې د کرنتین، ګرځبندیز، یا سرپناه د وضعیت لپاره چمتووالی ونیسي.    اړیکې ډېرې مهمې دي. د تاوتریخوالي

اخته شوي    ۱۹-د تاوتریخوالي قربانیان اغېزمنوي، په ځانګړې توګه د سرپناوو اوسیدونکې، او هغه خلک چې پر کوویډ  چې   پیغورونه هغه  
   دي باید په په پام کې ونیول شي. 

 

د بیاادغام قضیو او هغو ښځو ته د ډېرې رسیدګۍ په اړه فکر وکړئ   ✓
سرپناه پرېښې ده، ځکه چې دوی د  چې په تېرو څو کلونو کې یې  

 له وضعیت سره له ډېرو خطرونو سره مخ دي.  ۱۹-کوویډ
که چېرته اوسیدونکې بېرته مدغمېږي، نو ډاډه اوسئ چې د دوی د   ✓

کور چاپېلایر هم د روغتیا او هم د اړیکو له پلوه د دوی لپاره خوندي  
دی چې د ګرځبندیز په موده کې په کې پاتې شي. که خوندي نه  

 یې په سرپناه کې وساتئ.   وي، د ستونزو تر حل کیدلو پورې 
په   ✓ پرته د ګرځبندیز  بېړنیو حالتونو  له  باید د درملنې  اوسیدونکې 

 موده کې سرپناه پرېنږدي.  
که د مؤکلینو د بیاادغام وخت رارسیدلی وي یا باید د ښځو لپاره   ✓

و  خوندي مرکز د یو څه له امله پرېږدي، لکه څنګه چې په مرکزون 
کې معمول وي د ښځو چارو وزارت یا د ښځو چارو ریاست اړوندو  

 چارواکو او پولیسو ته خبر ورکړئ.  
د سرپناه د پرېښودلو پر مهال د ټولو قربانیانو لپاره د خوندیتوب   ✓

پالنونه چمتو کړئ چې په عادي شرایطو کې ورته د پاملرنې د دوام  
 ډاډ ورکړئ.  

خپلو   ✓ وکړئ    مؤکلینوله  مرسته  چمتو سره  لپاره  احتماالتو  د  چې 

    اوسي.  
o   آیا دوی د پاتې کیدلو لپاره داسې خوندي ځای لري چې له ناوړه

 ګټه اخیستونکي سره نه وي؟ 
o   که نه، آیا داسې ګامونه شته چې دوی یې واخلي چې په کور کې

زیان راکم کړي؟ د بېلګې په توګه، داسې الرې چارې چې په  

مرستې ته السرسی ولري، یو ګاونډی  خوندي توګه په کور کې 

په ګوته کړي چې ورسره مرسته وکړي، د بېړنۍ تېښتې لپاره  

پالن جوړول، په هغې کوټې کې اوسیدل چې نور خلک په کې  

 وي. 
o   دوی ته د قضیو کارکوونکو، هاټالین، یا نورو خدمتونو وړاندې

کوونکو شمېرې ورکړئ چې دوی یې خوندي ساتلی شي. که  

یلیفون لري، باید شمېره تر یو کوډ نوم الندې ثبت  چېرته دوی ټ 

کړي، یا ښایي تاسو داسې نري کارتونه چاپ کړئ چې په اسانۍ  

سره پټیدلی شي، او هغه شمېرې په کې و نه ښودل شي چې د  

 تاوتریخوالي خدمتونو پورې تړاو لري. 
o  هغه الرې چارې ولټوئ چې دوی ترې په خوندي توګه د مرستې

 او مرستې ته السرسی لرلی شي.  لپاره زنګ وهلی
o   داسې الرې چارې وګورئ چې دوی یې له خپلو ګاونډیانو سره

 پالنولی شي چې اشاره ورکړي چې دوی مرستې ته اړتیا لري.   
د دوی د خوندیتوب لپاره پالنونه شامل کړئ که چېرته په راتلونکي   ✓

 کې بیا یو احتمالي ګرځبندیز تکرارېږي.  
ل شوو اشخاصو لپاره د خوندیتوب پالنونه  د هغو قربانیانو/ژغور  ✓

اړوندو معایناتو یا    ۱۹-په کې شامل کړئ چې روغتون ته د کوویډ
 درملنې په خاطر ځي. 

کې   ✓ په  پالنونه  لپاره  خوندیتوب  د  اشخاصو  شوو  ژغورل  هغو  د 
شامل کړئ چې باید په یو وخت کې د کرنتین مرکز ته انتقال کړل  

 شي.  
باوري اوسئ چې د تاوتریخوالي په خطر کې ژغورل شوو کسانو   ✓

ته موبایل ټیلیفونونه ورکړئ او د مشاورینو، د قضیو مدیرانو او  
مرستندویه کرښو شمېرې ورسره شریکې کړئ چې له لرې څخه د  
خدمتونو وړاندې کولو په موخه به دالسرسي وړ وي، او همدا ډول  

ور شمېرې  ورکوونکو  سرپناه  ځایي  چې  د  وښیئ  ته  دوی  کړئ. 
څنګه د ټیلیفون اړیکې، متنونه او پیغامونه له منځه یوسي چې تعقیب  

 نه کړل شي.  
 

  دلته د نورو معلوماتو او د خوندیتوب پالن جوړولو په اړه الرښوونې،  
 په انګلیسي ژبه موندلی شئ.  

  پاملرنه -ځانيبرخه: د کارکوونکو او اوسیدونکو لپاره  ۷

او   ✓ اوسیدونکو  د  ښایي  فعالیتونه  کنترول  او  مخنیوي  د  ککړتیا  د 
په   باندې اغېز وکړي،  او هوساینه  پر رواني روغتیا  کارکوونکو 
ځانګړې توګه د شخصي حفاظت وسایلو کارول او د لیدونکو او  

 ډله ییزو فعالیتونو محدودول. 
کارکوو ✓ او  ټولنیزو رواني  اوسیدونکي  وهڅول شي چې  باید  نکي 

 مشور ته السرسی ولري.  

د کارکوونکو، اوسیدونکو او د دوی د ماشومانو لپاره، د فزیکي   ✓
فاصلې او ماسک اغوستلو د ټولو وقایوي تدابیرو په رعایت کولو،  
   د سرپناه له کارکوونکو سره کوچنۍ ډله ییزې ناستې تنظیم کړئ.  

 کارکوونکي اوسیدونکي او 
تاسو د ورځنیو کارونو په چمتو کولو او پر بنسټیزو اړتیاوو باندې   ✓

د تمرکز له الرې د خپل سټریس او فشار د کچو اداره کولو لپاره  
ځینې ساده تخنیکونه کارولی شئ: کافي استراحت وکړئ، پر خپل  

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/05/final%20safetyplan_a4_7%20may%202020_yc-b.pdf?la=en&vs=3741
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وخت سره ښه خواړه وخورئ، په منظمه توګه تمرین وکړئ، ژوره  
له کورنیو او خواخوږو سره په اړیکه    ساه اخیستل تمرین کړئ، او

کې پاتې شئ. له هغو خلکو سره خبرې کول چې تاسو پرې باور  
 لرئ له تاسو سره مرسته کولی شي. 

ته   ✓ له مشاور سره خبرو کولو  یا ستاسو د کورنۍ غړي  تاسو  که 
اړتیا لري، د سرپناه له مشاور یا بل مشاور سره اړیکه ونیسئ چې  

 لست کې وي.  ستاسو د راجع کولو په 

 د سرپناه کارکوونکي:  
پر   ✓ ښځو  د  چې  توګه  په  کوونکي  وړاندې  خدمت  یو  د  سرپناه  د 

وړاندې تاوتریخوالي ته ځواب وایي، په یاد ولرئ چې د ناورین پر  
مهال د خپګان، سټریس، اغتشاش یا غوسې احساس کول طبیعي 

کوویډ د  باید  تاسو  چې  ده ځکه  د    ۱۹-خبره  مهال  پر  خپریدلو  د 
 بانیانو اړتیاوې پوره کړئ.  قر

کوویډ ✓ د  غړي  یو  کورنۍ  د  ستاسو  چېرته  مثبته    ۱۹-که  معاینه 
راووځي، پورته یاد شوي او په الرښوونو کې تشریح شوي ټول  
په   تاسو د خپلې کورنۍ د غړي د هوساینې  پلي کړئ. که  تدابیر 
سره   سوپروایزر  خپل  له  لرئ،  اړتیا  ته  اخیستلو  رخصتۍ  خاطر 

 و یو ځایناستی پیدا کړئ.  خبرې وکړئ ا
ته   ✓ له مشاور سره خبرو کولو  یا ستاسو د کورنۍ غړي  تاسو  که 

اړتیا لري، د سرپناه له مشاور یا بل مشاور سره اړیکه ونیسئ چې  
 ستاسو د راجع کولو په لست کې وي. 

 د سرپناه مدیریت: 
چې   ✓ کوي  تضمین  دې  د  چې  واچوئ  کار  په  سیستمونه  داسې 

کارکوونکي هغه مالتړ ترالسه کوي چې ورته اړتیا لري او د وبا  
الندې   کې  دې  په  ورکړئ.  لومړیتوب  ورته  مهال  پر  خپریدلو  د 

 کارونه شاملیدلی شي.  
o   د اوسیدونکو  او  کارکوونکو  د  ته  مشورو  رواني  ټولنیزو 

 هڅول. السرسي تضمینو او 
o  ،د داسې فضا ایجادول چې له کارکوونکو څخه د دوی د اندېښنو

اړتیاوو او د پرمخ تللو لپاره د نظرونو غوښتنه وکړي. دوی ته  
وخت ورکړئ چې په ازاده خبرې وکړي، که د کار په اړه وي،  
او که عموماً د وضعیت په اړه وي. دا چاره د وبا په هر پړاو  

ډول وي او که له لرې ادامه  کې ترسره کړئ، که په حضوري  
 ورکول وي.  

o   خطر د  سره؛  رعایتولو  په  پروتوکولونو  روغتیایي  ښو  د 
 راکمولو لپاره کار وکړئ.  

o   د سټریس د مدیریت او عاطفي روغتیا برقرار ساتلو لپاره د
 سرچینو شریکول. 

o   ډاډ ورکول چې کارکوونکي د السرسي وړ مالتړیزو خدمتونو
 د ټیلیفون شمېرې لري. په اړه معلومات او د دوی 

o   د موبایل یا واټساپ له الرې د عاطفي مالتړ د یوې برخې په
توګه دوامداره ارزونه ترسره کول. د کارکوونکو لپاره د چټ  
ګروپونو یا نورو اړوندو الرو چارو ایجادول چې دوی یو له  

 بل سره وصل وي او یو د بل مالتړ وکړي.  

 سټچیک لی

   د پالن جوړونې یوه ګڼ څانګیزه کمېټه یا ټیم د دې لپاره ایجاد
د چمتووالي پالن    ۱۹-شوی دی چې په ځانګړې توګه د کوویډ
لپاره ځانګړی ټاکل    ۱۹-جوړونې ته ځواب ووایي، چې د کوویډ

همغږي کولو،  د مدیریت    ۱۹-شوی مسؤل شخص یې د کوویډ
د عامې روغتیا چارواکو سره د اړیکو نیولو او د عامې روغتیا 
د   په سرپناه کې  او  او والیت وضعیت،  هیواد  د  معلوماتو،  د 

 وضعیت څارلو دنده په غاړه لري. 
   د عامې روغتیا له ځایي چارواکو سره همغږي وکړئ چې تر

پېښو د   په سرپناه کې د  تازه معلومات ترالسه کړئ، او  ټولو 
رامنځ ته کیدلو لپاره پالن ولرئ. په دې کې الندې شیان شامل  

 دي:   

o  د ټولنیزو چارو ریاست  او  کار  د  او  د ریاست  د عامې روغتیا 
اړوند    ۱۹-مسؤلو اشخاصو د اړیکو شمېرې پیدا کړئ چې د کوویډ

تازه معلومات او د دولت تازه پلې کیدونکې پالیسۍ او کړنالرې  
 ترالسه کړئ. 

o لپاره مجازو نږدې کلینیکونو، روغتونونو یا کرنتین    ۱۹-د کوویډ
اړیکشمېرې پیدا کړئ او ورسره اړیکه ونیسئ مرکزونو پتې او  

چې ټول معلومات ترالسه کړئ او له سرپناه څخه روغتیایي مرکز  
 ته د هر ډول انتقال لپاره ترتیبات ونیسئ. 

o  له سرپناه څخه روغتیایي مرکز ته د انتقال لپاره د خوندي انتقال
 هر ډول غوراوي په ګوته کړئ )ځآیي امبوالنس فون نمبر(. 

 ال او  د  پروګرامونه  روزنیز  لپاره  کارکوونکو  ټولو  د  اړه  په  رښود 
منظمې یادوونکې ناستې دایرې کړئ، چې د پاک کارانو او ساتونکو 

 لپاره ځانګړې روزنې په کې وي. 

   وضعیت په اړه اونیز معلومات  او کارکوونکو ته د    اوسیدونکوټولو
د    او تکراري ناستې دائرې کړئ، له دوی سره مرسته وکړئ چې 

پوه  اساسي وقایې او کنترول د تدابیرو په اړه  د پایلو،    ۱۹-کوویډ
 ، چې الندې معلومات هم په کې شامل وي:    شي

o په شمول، د تنفسي ناروغۍ نښې او نښانې ۱۹- د کوویډ . 
o   د نښو نښانو او تنفسي ناروغۍ لپاره د اوسیدونکو څارنه څنګه

 وکړو. 
o   کارکوونکي  څنګه او  السونو  وسات خوندي  اوسیدونکې  )د  و 

مناسب پاکوالی او د مخ ماسکونو مناسب کارول(. په روزنو کې 

 . او په منظمه توګه ترسره شي باید نندارې هم شاملې وي
o  .د ناروغۍ پر مهال په کور کې پاتې کیدل 

   تدابیر پر الره واچوئ،    روغتیایيسره سم،    برخې   ۴او    ۳له

چې د ډېرو لمس کیدونکو سطحو، تشنابونو، او د کارکوونکو د  

شریکو وسایلو په کثرت سره پاکول )لږ تر لږه په ورځ کې یو  

بیا  بیا  د السونو  ځلې(؛  ورځ کې څو  په  وي  امکان  که  ځل، 

لپاره    او وتلو  ته د ننوتلو  سرپناوووینځل؛ د فاصلو مراعتول؛  

 .  برخه وګورئ( ۱)  ه کې شامل ديپروتوکولونه پ 

  ،باوري اوسئ چې په سرپناه کې ټول کارکوونکي ماسکونه اغوندي
 او د ماسک اغوستلو په اړه الرښوونې تعقیبوي.  

  سرپناه ته له ننوتلو وړاندې د نښو او نښانو د معاینه کولو او السونو
 مینځلو په اړه ډاډ ترالسه کړئ. 

  نښو نښانو او وقایوي تدابیرو( په اړه معلوماتي مواد    ۱۹-د کوویډ(
د اوسیدونکو لپاره  )لکه بروشورونه، پوسټرونه( او اړوندې پالیسۍ  
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کچې    – . دا مواد د ژبو او لوست  چمتو شوي یا په ګوته شوي دي 
 سره مناسب دي، چې د ماشومانو لپاره مواد هم په کې شامل دي.  

 ونکي سنیټایزر د موجودیت/ د السونو مینځلو د  د السونو د الکول لر
کیدونکو   لمس  نه  د  کې  کوټه  هره  په  او  دستمالونو  ماسکونو،  ځای، 

 خځله دانیو ډاډ ورکړئ. 
   او څارنه  اونیزه  تدابیرو  د  راکمولو  او  مخنیوي  د  کې  سرپناه  په 

 کارکوونکو ته د فیډبک ورکول. 

    نه خرابیدونکي خوراکي مواد او  لږ تر لږه د څلورو میاشتو لپاره
اساسي مواد، درمل، د حفظ الصحي کڅوړې،  سابون، سنیټایزر، 

چ لست  یو  د  دوکاندارانو/سوداګرو  ځایي  د  وساتئ.  متو  ماسکونه 
کول په پام کې ونیسئ چې د دوی د اړیکو بشپړ جزئیات په کې  

 وي چې اړین مواد، وسایل او خوراکي توکي وړاندې کړي.  

 

 

 :ماخذونه
په موده کې د فعالو سرپناوو لپاره پروتوکولونو چې د نیپال د ښځو د ملي کمېسیون له خوا چمتو شوي دي،   ۱۹-دا الرښود نوټ د ګرځبندیز او کوویډ   ➢

 د ککړتیا مخنیوي او کنترول الرښود څخه اخیستل شوی دی.   ۱۹-او نړیوال بانک او د کولمبو پالن افغانستان د کوویډ
 ۲۰۲۰مارچ  ۲۱ پر مهال د پاملرنې د اوږدمهاله مرکزونو لپاره د ککړتیا د مخنیوي او کنترول الرښود. ۱۹-د کوویډ(. ۲۰۲۰اداره )د روغتیا نړیواله  ➢
 ۲۰۲۰مارچ  ۳۱. مدیریت لپاره عملیاتي مالحظات ۱۹-د استوګنځایونو په سکتور کې د کوویډ(. ۲۰۲۰د روغتیا نړیواله اداره ) ➢
   او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول. ۱۹-کوویډ(. ۲۰۲۰ستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره )په افغان ➢

کوویډ   –د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی    –(. د سرپناه کارکوونکو لپاره د الرښوونو جدول ۲۰۲۰په فیجي کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره ) ➢

 مې نېټې مسوده  ۳۱کال د مارچ میاشت د  ۲۰۲۰د  – ۱۹ –

 .  وبا ۱۹-مدیریت او د کوویډد جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د قضیو ( ۲۰۲۰د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ای او آر ) ➢

  ۲۰۱۹د بې کوره خدمتونو وړاندې کوونکو لپاره مؤقت الرښود چې د کرونا وایروس ناروغۍ  د ناروغیو د کنترول مرکز، د امریکا متحده ایالتونه:   ➢
 نېټه ورته السرسی شوی دی.  ۱۶کال د اپریل په  ۲۰۲۰د ( لپاره پالن ونیسي او ځواب ورکړي. ۱۹-)کوویډ

د نوول کرونا وایروس ته ځواب ورکول: د وکیالنو او د کورني تاوتریخوالي د سرپناوو  (:  ۲۰۲۰د کورني تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره ملي شبکه ) ➢
 .  لپاره الرښود

 نېټه ورته السرسی شوی دی.    ۱۶کال د اپریل په  ۲۰۲۰. د ( په اړه پوښتنې او ځوابونه۱۹-د کروناوایروس )کوویډد روغتیا نړیواله اداره،  ➢

 . (۱۹-ایروس )کوویډروناو(. ک۲۰۲۰د ناروغیو د کنترول او وقایې مرکزونه ) ➢

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-04/Guidance%20on%20GBV%20Case%20Management%20in%20the%20Face%20of%20COVID%2019%20Outbreak%20Final%20Draft%5B5%5D.pdf
https://nnedv.org/wp-content/uploads/2020/03/Library_Coronavirus_Guidance_for_DV_Shelters_NNEDV_12MAR2020.pdf
https://nnedv.org/wp-content/uploads/2020/03/Library_Coronavirus_Guidance_for_DV_Shelters_NNEDV_12MAR2020.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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7په اړه معلومات ۱۹-د کوویډ –ضمیمه  
 

 وایروس څه شی دی؟    کرونا

کرونا وایروس د وایروسونو یوه ستره کورنۍ ده چې په حیواناتو او  

انسانانو کې د ناروغۍ سبب ګرځیدلی شي. په انسانانو کې، د کرونا  

ډېر وایروسونه تنفسي ککړتیاوې رامنځ ته کوي چې له عادي زکام  

نیولې تر سختو ناروغیو پورې په کې وي لکه د منځني ختیځ تنفسي  

د تنفسي سنډروم. د کرونا وایروس تر ټولو تازه  سنډروم او شدید حا

په    ۱۹-کشف شوی ډول چې د کرونا ناروغي رامنځ ته کوي د کوویډ

 توګه پېژندل کېږي.  

 څه شی دی؟   ۱۹- کوویډ

یوه ساري ناروغي ده چې د یو نوي کشف شوي کرونا    ۱۹-کوویډ
کوویډ د  کېږي.  ته  امله رامنځ  له  اړه     ۱۹-وایروس  په  خپریدلو  د 

مبر میاشت  کال د ډس  ۲۰۱۹لومړنی خبر د چین په ووهان ایالت کې د  
نېټه ورکړل شو، او له هغه وخت راهیسې په ټوله نړۍ کې    ۳۱په  

 هیوادونو ته خپور شوی دی.   ۱۷۰

 نښې نښانې کومې دي؟    ۱۹-کوویډ د

 تر ټولو عامې نښې نښانې دا دي:   ۱۹-د کوویډ

 

نښانې چې لږ عامې دي او ښایي په ځینو ناروغانو  نورې نښې   •
بندونو    کې راڅرګندې شي  د  بندیدل، سر درد،  پوزې  د  درد، 

له السه   یا شامې حس  ذایقې  د  اسهال،  درد،  د ستوني  درد، 
ورکول، یا پر مخ باندې کوچنۍ دانې راپیدا کیدل یا د السونو  

ه توګه  دي. دا نښې نښانې په معمول او پښو د ګوتو رنګ بدلیدل  
 خفیفې وي او په تدریج سره پیلېږي. 

له داسې چا نه انتقال شي چې لږ ټوخی    ۱۹-ممکنه ده چې کوویډ •
 لري او هیڅ ناروغي نه حس کوي. 

ځینې خلک ککړېږي خو نښې نښانې په کې نه ښکاره کېږي او   •
 ناروغي نه احساسوي.  

هغه خلک چې تبه، ټوخی او ساه بندي لري باید معالجوي پاملرنه  

 رالسه کړي.  ت

 
 مه نېټه ورته السرسی شوی دی.   ۱۶کال د اپرېل په  ۲۰۲۰. د ( په اړه پوښتنې او ځوابونه ۱۹-د کورونا وایروس )کوویډ د روغتیا نړیواله اداره،  7

 پایلې   ۱۹-د کوویډ

٪( له دې ناروغۍ څخه کومې ځانګړې درملنې  ۸۰ډېر خلک ) •
 ته له اړتیا پرته رغېږي.  

نیسي جدي ناروغه    ۱۹-تن چې کوویډ  ۱کسانو څخه    ۵له هرو   •
 کېږي او د ساه اخیستلو له ستونزې سره مخ کېږي.  

 

 پر وړاندې زیانمننه   ۱۹-د کوویډ

د ټولو عمرونو او روغتیایي حالتونو لرونکي اشخاص د   •
 پر وړاندې زیان منونکي دي.   ۱۹-کوویډ

زاړه خلک او هغه اشخاص چې سختې روغتیایي ستونزې   •
ولري لکه د وینې لوړ فشار، د زړه ستونزې یا شکر، ښایي  

 ډېر جدي ناروغ شي.  

 

 څنګه خپرېږي؟   ۱۹- کوویډ
نارو ✓ څخه  کسانو  هغو  نورو  له  نوموړی  خلک  چې  کېږي  غه 

وایروس ولري. دا ناروغي په لومړنۍ توګه له یو شخص څخه  
بل شخص ته د خولې او پوزې د څاڅکو  په وسیله انتقالېږي  

کله کوویډ په هغه وخت کې خارجېږي چې  لرونکی    ۱۹-چې 
شخص وټوخېږي، و پرنجېږي یا خبرې وکړي. دا څاڅکي نسبتاً 

 ي او ژر پر ځمکه لوېږي.  درانه وي، تر لرې فاصلې پورې نه ځ
نیسي چې کله دوی دا څاڅکي    ۱۹-خلک په هغه وخت کې کوویډ ✓

له هغه شخص څخه تنفس کړي چې په نوموړي وایروس ککړ  
 وي.  

o  متره فاصله   ۱،۵همدا المل دی چې له نورو څخه لږ تر لږه

 ساتل ضروري دي. 
باندې   ✓ سطحو  او  شیانو  کې  شاوخوا  په  شخص  د  څاڅکي  دا 

پرېوځي لکه مېزونه، د دروازو الستي او کټارې. خلک په هغه  
وخت کې په دې ناروغۍ ککړیدلی شي چې دا شیان یا سطحې  

 لمس کړي، بیا خپلې سترګې، پوزه یا خوله لمس کړي.  
o   له همدې امله مهمه ده چې خپل السونه په دوامداره توګه په

سابون او اوبو سره ووینځئ یا یې په الکول لرونکي سنیټایزر  

 سره وموښئ.  
لرونکي ډېر خلک یواځې خفیفې نښې نښانې تجربه    ۱۹-د کوویډ ✓

کوي. دا خبره په ځانګړې توګه د ناروغۍ په لومړیو پړاوونو  
- کې صدق کوي. دا هم ممکنه ده چې له یو داسې چا څخه کوویډ

انتقال شي چې لږ ټوخی ولري او هیڅ ناروغي نه احساسوي.    ۱۹
ه څخه  خلکو  هغو  له  چې  ښیي  راپورونه  وایروس  ځینې  م 

 انتقالېږي چې هیڅ نښې نښانې نه لري.  

زه څه کولی شم چې خپل ځان له ناروغۍ وساتم او د 

 خپرولو مخنیوی یې وکړم؟ 
له    ۱۹-تاسو کولی شئ د ځینو ساده تدابیرو په نیولو سره په کوویډ 
 ککړیدلو څخه ځان وساتئ یا یې د خپریدلو مخنیوی وکړئ:  

له    ۱۹-یرو په نیولو سره په کوویډتاسو کولی شئ د ځینو ساده تداب 
 ککړیدلو څخه ځان وساتئ یا یې د خپریدلو مخنیوی وکړئ:  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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اوبو سره   • او  په سابون  توګه خپل السونه  او منظمه  بشپړه  په 
  ووینځئ یا یې په الکول لرونکې مایع وموښئ.  

o   الکول  ولې؟ یا د  او اوبو سره د السونو وینځل  په سابون 
الس   پر  مایع  چې  لرونکې  وژني  وایروسونه  هغه  موښل 

ښایي ستاسو پر السونو پراته وي. سابون او اوبه به وایروس  
ستاسو پر السونو یا لوښو باندې د غوړو د حلولو په څېر  

 حل کړي. 
 

متره فاصله وساتئ،   ۱،۵د خپل ځان او نورو ترمنځ لږ تر لږه  •
 په ځانګړې توګه له هغو خلکو سره چې ټوخېږي یا پرنجېږي.  

o   ځکه چې دا وایروس په عمده توګه له شخص  ولې؟
څخه شخص ته انتقالېږي، د هغو خلکو ترمنځخ چې  

  ۱،۵له بل شخص سره په نږدې اړیکه کې وي )په  
غو تنفسي څاڅکو له الرې چې  متره فاصله کې(، د ه

په هغه وخت کې تولیدېږي چې کله یو ککړ شخص  
 وټوخېږي، وپرنجېږي یا خبرې وکړي. 

o   دا څاڅکي د هغو خلکو په خولو یا پوزو کې پرېوتلی
شي چې نږدې وي یا په ممکنه توګه د دوی سږو ته  
تنفس کړل شي. له همدې امله مهمه ده چې له هر چا  

که چې اوسنیو څېړنو دا  څخه فاصله ونیول شي ځ
ښایي له هغو خلکو څخه    ۱۹-ښودلې ده چې کوویډ

 هم انتقال کړل شي چې نښې نښانې په کې نه وي.  

  د سترګو، پوزې او خولې له لمس کولو ډډه وکړئ.   •

o   السونه ډېرې سطحې لمس کوي او وایروسونه نیولی  ولې؟
ستاسو   وایروس  السونه  شي،  ککړ  ځل  یو  چې  کله  شي. 

پ  ځایه،  سترګو،  هغه  له  شي.  انتقالولی  ته  خولې  یا  وزې 
 وایروس ستاسو بدن ته ننوتلی او تاسو ناروغه کولی شي.  
 

تنفسي   • شاوخوا خلک، ښه  ستاسو  او  تاسو،  اوسئ چې  باوري 
پاکوالی مراعتوي. دا په دې معنی چې تاسو خپله خوله او پوزه  

دستمال سره  د ټوخیدلو یا پرنجیدلو پر مهال په څنګل یا کاغذي  
پټوئ. بیا کارول شوی کاغذ سمدالسه په خځله دانۍ کې اچوئ  

  او خپل السونه وینځئ. 

o   په  ولې؟ پاکوالي  تنفسي  ښه  د  خپروي.  وایروس  څاڅکي 
تعقیبولو سره، تاسو په خپله شاوخوا کې خلک د زکام، یخ  

 په څېر وایروسونو څخه خوندي کوئ.   ۱۹-او کوویډ
 

که ښه احساس نه کوئ نو په کور کې یا تجرید پاتې شئ. که   •
تاسو تبه، ټوخی او په ساه اخیستلو کې ستونزه لرئ، روغتیایي  

ه ترالسه کړئ او له مخکې زنګ ووهئ. د خپلو ځایي  پاملرن 
  روغتیایي چارواکو الرښوونې تعقیب کړئ.  

o   د  ولې؟ کې  سیمه  په  ستاسو  به  چارواکي  ځایي  او  ملي 
مخکې   له  ولري.  معلومات  تازه  ټولو  تر  اړه  په  وضعیت 
زنګ وهل به ستاسو روغتیا پاملرونکي د دې جوګه کړي  

یح روغتیایي مرکز په اړه  چې په چټکه توګه تاسو ته د صح
د   او  کړي  خوندي  تاسو  به  چاره  دا  وکړي.  الرښوونې 
وایروسونو او نورو ککړتیاوو له خپرولو څخه مخنیوي کې  

 به مرسته وکړي.  

 

 
 د تشریح کولو سرچینې ۱۹-ماشومانو ته د کوویډ

  

 

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19_childrens-book_EN_FINAL.pdf

