
 د بې ځایه کیدنې تیریدن تصدیق نامه

ساري ناروغۍ سره د  COVID-19له مخې، د روغتیا بیړني حالت په چوکاټ کې د  3نیټې فرمان قانونې مادې  23، د مارچ 2020د 

 معاملې لپاره اړین عمومي قدامات توصیه کوي

 زه، الندې السلیكوونكې، 

 .ښاغلی/آغلی

 :زیږیدلې په

 :ته
 

 :ادرس
 

په  3نیټې فرمان د قانونې مادې  23، د مارچ 2020د ( بکس ټیک کړئ)تصدیق کړم چې زما بې ځایه کیدنه د الندې دلیل سره تړاو لري 

ساري ناروغۍ سره د معاملې لپاره اړین عمومي قدامات توصیه  COVID-19واسطه مجوز دې د روغتیا بیړني حالت په چوکاټ کې د 

 :1کوي

ترمینځ بې ځایه کیدنه، کله چې دا اړینه وي چې هغه فعالیتونه ترسره کړئ چې د تلیفون دندې یا سوداګرۍ  د کور او د کار ځای

 .2سفر په بڼه کې نشي ترسره کیدې کوم چې ځنډول کیدی نشي

فعالیتونه مجوز  لپاره د اړین اکماالتو پیرود لپاره بی ځایه کیدنه د کوم چې 3په اسانتیاوې کې د مسلکي فعالیت او اساسي اړتیاو 

 (.کې شته دې gouvernement.frلیست په )پاتې دي 

سال مشورې او پاملرنې چې له لرې څخه وړاندې کیدی نشي او ځنډول کیدی نشي؛ د هغو ناروغانو سال مشورې او پاملرنې چې 

 .اوږدمهاله ناروغي اخته دي

 .اشخاصو یا د ماشومانو پاملرنې ته مرستېد اجباري کورنۍ دالیلو لپاره بې ځایه کیدنه، زیان منونکو 

لنډه بې ځایه کیدنه، په ورځ کې د یو ساعت ټاکلی وخت کې او د کور شاوخوا یو کیلو میتره واټن کې، د افرادو انفرادي فزیکي 

اصو سره فعالیت پورې اړوند، له کوم نورو اشخاصو سره د سپورټ اجتماعي تمرین او نږدې تماس پرته، یا یوازې د هغو اشخ

 .تګ چې په ورته کور کې یا د کورنیو څارویو اړتیاو کې سره یوځای شوي

 .قضایي یا اداري رابلني
 

 .د اداري واک په غوښتنه د عمومي ګټو په ماموریتونو کې برخه اخیستل
 

 :ننوتون
 

 ساعت  ځای  :په

 (د راوتلو د پیل نیټه او وخت باید ذکر شي)
 

 
 :السلیک

 
له دې استثناتو څخه له یوې ګټه پورته کولو هیله لري باید، که چیرې اړین وي، له کور څخه لرې سفر کولو پرمهال، هغه اشخاص چې  1

 .داسې یو سند ولري چې دوی د دې ثابتولو وړ وګرځوي چې په پوښتنه کې بې ځایه کیدنه د دغې استثنانو په یوې دائرو کې راځي
لخوا وکارول شي، کله چې دوی نشي کولی د دوی د کار ګمارونکي لخوا صادر شوي د سفر اسناد د ځان کار ګمارونکي کارمندانو ترڅو  2

 .ولري
 .او د ټولنیزو ګټو ترالسه کولو او نغدو ایستلو په تړاو سفر( د خوراکي توکیو تحویلۍ او داسې نور)په شمول د وړیا استحصال  3


