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 د کرونا ویروس محدودیتونه په اړه معلومات
د هنګري هلسنکي کمیټه د کرونا ویروس د خپریدو مخنیوي لپاره د هنګري حکومت پراخه اقدامات خورا مهم ګني، او مونږ تول باید د هغوي 

اطاعت او په پام کي ونیسو، دپولیسو او نورو چارواکو سره همکاري یوه مدني دنده ده، په ځانګري توګه په اوسني شرایطو کي، چیري چي 
.مونږ تول ارتیا لرو په صادقانه ډول باید همکاري وکرو  

.پدي اوسني معلوماتوکی، مونږ تاسوته په لنډه توګه خورا مهم توضیحات په پام کي نیولي، د پخوانیو او داوسنیو پوښتنو ته ځواب ورکړي یو  

:په عمومي ډول د قوانینو په اړه  

د ذکر شوي قوانینو څخه سترګي پټول او هر ډول سرغړونه د هیواد په ټولو برخو کي له قانون نه سرغړونه بلل کیږي، کوم چي د پام وړ 
که یو څوک پرته له قانون څخه . د دولتي قوانینو تطبیق کول د پولیسو او یا نورو سازمانونو لخوا کنټرول کیږي. جریمي پایله کیدی شي

د مثال په توګه، د پولیسو الرښووني ته په پام کي ونه نیسي، او یا تاکل شوي واټن نه سرغړونه کوي، له نورو  )سرغړوني ته دوام ورکړي
.څخه لري نه پاتي کیږي، نو دا شخص د پولیسو لخوا نیول کیږي او پولیسو اداریته سپارل کیږي  

: موږ باید قوانین او مقررات تعقیب او مراعات کړو  

متره فاصله وساتي، دا مقررات باید هغه خلک چي د عامه ترانسپورت نه کار اخلي تعقیب او په پام کي ۱٫۵ د نورو خلکو سره لږترلږه .
.همدارنګه په رستورانتونوکي د میزونو تر مینځ فاصله په پام کي ونیسئ. ونیسي  

که تاسي ماسک ونه لري، نو تاسو باید خپله خوله او پوزه دسمال سره .  موږ باید په دوکانونو او عامه ترانسپورت کي له ماسک نه کار واخلو.
.پوښ کړي  

.  کالو څخه ډیري عمر لري د دولت لخوا غوښتنه شوي چي په خپل کورکي پاتي وسئ۷۰ هغه خلکو ته چه له .  

 بجو پوري له خواړه دوکانونونه او درملو پلورنځیو څخه خریداري ۱۲ بجو څخه تر ۹ کالو څخه پورته عمر لرونکي خلک د سهار له ۶۵ د .
. کلني څخه کم عمر لري باید شتون و نه لري۶۵د دي وخت په جریان کي، هغه څوک چي له . کولي شي  

. متره فاصله وساتئ۱ِ۵ عامه ځایونه، پارکونه، د ماشومانو لوبي ځایونه هر چا لپاره خالص دي، مګر تاسو باید یو بل څخه .  

د خلکو د شمیرو په پام کي نیولو پرته ونه لمانځل شي، هغه څوک چي په داسي  (د مثال په توګه د زیږیدو نیټه  ) دا مهمه ده چي پروګرامونه.
.پروګرامونو کی الرشي او برخه اخلي له قانون څخه سرغړونه کوي  

 تاسو کولي شئ د بیروني پروګرامونوته لکه د سپورټي أروګرامونه، سرکس، سینما، تیاتر، المبو حوض، او پارکونو ته الرشي ځکه چي دا .
.متره تاکل شوي فاصله په پام کي ونیسئ، او یواځي له تاکل شوی څوکیونه کار واخلي۱ِ۵ځایونه خالص ساتل کیږی، مګر تاسو باید  

. د میوزیک برنامي او د نڅا برنامي باید تر سره نشي، د نڅا په برناموکي د خلکو شتون منع دي، هغه وخت هم که دا پروګرام عامه نه وي.  

 رستورانتونه خالص دي، او مونږ تاسو کوالي شو چي رسټورانته الرشو، البته د رسټورانتونو په دواړو ځایونوکي دننه او بهر، د رسټورانت .
په دننه کی، کارمندان موظف دي چي خپله خوله او پوزه په ماسک یا کوم بل شي سره پوښ کړي، د رسټورانت میلمنوته اړتیا نشته چي دا 

.کار وکړي  
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: ورکړل شويونهد عمومي قواعدو په اړه پوښتنو ته الندې ځواب  

 

 بجو ۹ څخه تر سهار ۱۲ کالو څخه پورته عمر ولري آيا کولي شي د عاجل په وخت کي د غرمي له ۶۵که چيری يو سړي د : پوښتني
 درملتون ته الرشي؟ آيا درمل اخيستل شي؟ آيا د عاجل څانګي نه درمل اخيستل شي؟

 بجو پوری د درملتون په عاجل څانګه کی ۹ بجو څخه تر سهار ۱۲ کالو څخه پورته عمر لرونکي کسان، دوی حتی د غرمي ۶۵د : ځواب
.اجازي نلري  

ي راشي؟ مترو څخه ډير نږد1.5 له شي يايا پوليس کوال: پوښتني  

د روزني په مطابقت په ځانګرو شرایطو کي دوي کولي شي چي دا امر توجیه د دندې د ترسره کولو لپاره، پولیس افسر . هو
. کړي  

که پوليس ماسک ونه لري ، ايا زه بايد له پوليسو سره خبرې وکړم؟: پوښتني  

 د پولیسو الرښوونې تعقیب کړئ که چیرې د دوی عمل قانوني وي ، او تاسو مکلف یاست چې د پولیسو په ټولو کړنو .هو: ځواب
.کې د پولیسو سره همکاري وکړئ  

  پرمهال زما ماسک لرې کړي؟چک کولويا پوليس کولی شي د آ: پوښتني

 آیا ستاسو سندونه تاسو  پولیس ډاډ ترالسه کړي چېباید ،یږي ککتل  د پولیسو لخواکله چې ستاسو اسناد. هو، دا کولي شي: ځواب
.سره مطابقت لري که نه  

و سندزه څو کلن يم؟ ايا هغه له ما څخه د چي  کولی شي، پوښتنيعمر د  د پلورنځي مالک زما  آياپه پلورنځيو کې،: پوښتني
؟غوښتنه کولی شي  

که څه هم هیڅ څوک موظف پدي نده چي د پلورنځیو مالک د غوښتنو ته خپل اسنادونه وښیي، مګر د پلورنځیو مالک دا : ځواب
له همدي امله، موږ وړاندیز . کولی شي چي په تاکل شوي وخت کی یوازی هقه خلک ته اجازي ورکړی چي عمر تعین شوی دي

. کوو چي تاسو باید سند ولری چي د غوښتنی په وخت کي وښایاست  
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