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 }این یک مثال از رهنمود تهیه شده برای شهر های هرات، زرنج و فراه یم باشد، که یم تواند به هر شهر دیگری تنظیم گردد{

یت ایجاد کرده است، اکتر کشور های جهان که در معرض  ، ویروس کرونا تهدیدی را بر صحت تمام بشر ایط حاضر چون در شر

خطر شیوع این ویروس قرار دارند، تدابتر سخت و جدی را با اعالن حالت اضطراری و قیود بر فعالیت های شهروندان خود 

ویروس نجات دهند. ویروس کرونا از یک شخص به شخص دیگر از طریق اعمال نموده اند تا مردم را از خطر شایت این 

مستقیم )توسط قطرات افرازات طرق تنفیس که به واسطه شفه یا عطسه به هوا پرتاب یم گردد( و یا از طریق غتر مستقیم 

ه طرق )تماس دست با دست شخص مریض یا ساحاتر که توسط افرازات مریض ملوث شده است و بعد از طریق دست ب

ی از ازدحام و تماس اشخاص با یک دیگر طوری که در شهر های مختلف جهان تجربه شده  تنفیس( انتقال یم یابد. جلوگتر

ی از شایت این ویروس یم باشد.    است ییک از تدابتر اسایس برای جلوگتر

ی از شیوع ویروس کرونا، در افغانستان به ویژه در شهر هاتی که بیش تر معروض به خطر این ویروس قرار به منظور پیش گتر

 دارند، دولت جمهوری اسالیم افغانستان، قیود گردش را در شهر های هرات، فراه و زرنج اعالن یم نماید. به این منظور: 

ورت از خانه  .1 از تمام هموطنان عزیز در شهر های مذکور خواسته یم شود که در خانه های خود بمانند و بدون ضر

ی از شایت ویروس خارج نشوند، از اش ند و سایر تدابتر وقایوی را که برای جلوگتر ر هتر اک در هر محل مزدحم بتر تر

کرونا که از طرف وزارت صحت عامه اعالن شده است، جدی مراعات نمایند. خارج شدن تان از خانه باید تنها به 

 اساس ییک از دالیل ذیل توجیه شود: 

ست، بهتر است در خانه بمانید، یا قبل از مراجعه دریافت خدمات صیح )اگر مریضر تان شدید نی 1.1

ید(  به شفاخانه  با شخص مسول تیلیفوتر تماس بگتر

ورت  1.2  دریافت مواد غذاتی یا سایر مواد اولیه مورد ضر

 دریافت خدمات امنیتر  1.3

 برای مراقبت از یک شخص دیگر.  1.4

  گردش در شهر ها   ود یاعالن قرهنمود 

  1399حمل  16تاری    خ 

2020اپریل  4مطابق   

 

 وزارت صحت عامه جمهوری اسالیم افغانستان
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وری، که کار هایشان یم تواند به تعویق بیافتد  .2 ، باید توقف داده شوند. این فعالیت ها تمام فعالیت هاتی غتر ضر

 عبارت اند از: 

 تمام انواع تفریحگاه ها به شمول پارک ها، 2.1

 تمام مکاتب، مدارس پوهنتون ها و سایر موسسات تعلییم دولتر و خصویص؛ 2.2

؛ 2.3  تمام زیارت گاه ها؛ آریشگاه ها، حمام ها، حوض ها و محالت ورزیسر

ر و انتقال غذ 2.4 ا فعالیت نمایند، اما برای ارایه غذا در خود رستورانت رستورانت ها )ضف برای پختر

 مسدود باشند(

، جلسات و گرد هم آتی ها )به جز جلساتر که تحت فعالیت های  2.5 محافل عرویس، فاتحه خواتر

 اسایس در ذیل تعریف یم گردد(

ال یم تمام بس های شهری دولتر و خصویص و سایر عراده جاتر که بیشتر از چهار نفر مسافر را انتق 2.6

 دهند؛

تمام فروشگاه ها و مارکیت ها به استثنای فروشگاه هاتی که مواد غذاتی و سایر مواد اولیه مورد  2.7

ورت را عرضه یم کنند.   ضر

م وایل والیت فعالیت یم کند، یم  2.8 ی محتر کمیته مبارزه با حالت اضطرار که در سطح والیت به رهتر

ت نیامده است نظر به نیاز مندی شهروندان تصمیم تواند در مورد سایر فعالیت هاتی که در این لیس

د.   بگتر

اداره هاتی که مرصوف فعالیت های اسایس اند به کار خود ادامه دهند، و فعالیت های خود را به گونه تی عیار  .3

ی   وارد نیاید و از جانب دیگر از معروض شدن کارمندان جلوگتر
ی

سازند تا از یک طرف در عرضه این خدمات سکتیک

ر کارمندان یک روز در میان یا شیفت های کاری یم تواند در این راستا  نموده باشند، ایجاد تقسیم اوقات و خواستر

 کمک کند. خدمات اسایس قرار ذیل اند : 

 خدمات صیح، شفاخانه ها و دارو فرویسر ها  3.1

 خدمات امنیتر   3.2

و  3.3 ، مواد بهداشتر و سایر مواد اولیه مورد ضر  رت را به فروش یم رسانند. فروشگاه هاتی که مواد غذاتی

ات آورند تا از ازدحام  .4 اداره های دولتر و غتر دولتر که فعالیت های کمتر اسایس دارند یم توانند در کار های خود تغیتر

ی نمایند. مثال فعالیت های کمتر اسایس که در طرز کار خود تغیتر آورده و  و تماس نزدیک افراد با یکدیگر جلوگتر

ایط کاری آنان توسط کمیته حالت اضطرار به فعالیت ادامه دهند در ذیل دیده یم شود،  و تفصیل فعالیت ها و شر

ی    ح یم گردد:  ی جناب وایل والیت تشر  والیتر تحت رهتر

a.  میوه و یا ترکاری یم فروشند، یم توانند از ساعت ، بعد از  2صبح ایل  10دست فروشاتر که مواد غذاتی

ر نماید(؛ ظهر فعالیت نمایند )اوقات کاری آنان را باید کمیته اضطرار   ی والیتر تعتر

b.  فابریکه های تولیدی که در خارج از شهر فعالیت یم کنند، با اتخاذ تدابتر جدی وقایوی برای حفظ سالمتر

 . ر  کارمندان و مراجعتر

 

ر  .5 و های پولیس در شهر های مذکور وظیفه دارند تا از تطبیق این اعالمیه نظارت شدید نموده و با متخلفتر نتر

د. منحیث برهم زننده ن  ظم و مصونیت عامه برخورد قانوتر صورت گتر

ی مقام والیت، یک مرکز اطالع رساتر را با شماره  .6 ی از شیوع ویروس کرونا تحت رهتر کمیته والیتر اضطرار و جلوگتر

 تیلیفون مشخص برای پاسخ دادن به پرسش های مردم ایجاد نمایند. 

ی، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در تفاهم با ادارات جهت ایجاد سهولت و انتقال عودت کنندگان از نقاط صفر 

ی معاون  ی از شیوع ویروس کرونا تحت رهتر ورت به کمیته میل جلوگتر ذیربط طرح مشخض را همراه با بودیجه مورد ضر

 دوم ریاست جمهوری ارایه نموده و بعد از منظوری تطبیق نمایند. 

 


