
زموږ جومات بیا
پرانستل شو
دلته د امنیت ساتلو �رن�والی دی

زموږ د مسجد ظرفیت:

دواړه مخکې ثبت کولپه هغه �اید صالح / جمعيه رجس�ریشن:

هی� �ولنیز کول ،

الس ورکول یا غل

نه کول

د خپل �ان

لمون� کونکی

وکاروئ

په مسجد نبوی کی

هی� سنت یا نفل

لمون� نسته

په ننوتلو کې د

خوندیتوب چیک

س�یشن 

په هر وخت

کې دوه متره

فزیکي وا�ن

د ننوتلو او وتلو پر

مهال خپل

السونه پاک ک�ئ

جومات د پن�و

لمون�ونو او جمعې

لپاره خالص دی

خبرتیا: پداسې حال کې چې د �ولنې خوندیتوب تر�ولو لوم�یتوب لري ، م�ر بیا هم د جومات لیدو سره یو

�ه خطر شتون لري. هر فرد د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه لري او مسجد به د جومات ته ستاسو د راتلو

�خه رامین�ته کیدونکي هر ډول پیچلتیا لپاره مسؤل نه وي

خپل ماسک راوړئ

او په هر وخت کې

یې واچوئ

په کور کې اودس وک�ئ

تشنابونه بند دي

ماشومان او د لوړ خطر ډلې

* په کور کې لمون� کوي

ه*هغه کسان چې عمرونه یې له شپیتو کلونو 
 ډیر وي یا د اوږد مهاله طبي شرایطو سره

د پن�لس دقیقو لپاره

لمون�ونه او خطبې

خپل بو�ان مو په

یوه ک�وړه کې

وساتئ 
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ایا تاسو مسجد ته د
راتلو لپاره چمتو یاست؟

لوم�ی ، مشخص ک�ئ که تاسو مسجد ته راشئ.

که تاسو کولی شئ ، چک لیست ته الړشئ

ایا زه مسجد ته را�م؟

په تیرو �وارلسو ور�و کې

ایا ما د COVID-19 ن�ې درلودې؟

ا زه د کوم چا سره COVID-19سره تماس

نیولی یم؟

ایا ما د والیت نه بهر سفر ک�ی دی؟

دوهمې برخې

ته الړشئ

که تاسو دې �ولو

ته هی� نه وویل

تقدم إىل السؤال

الثاني (2)

ایا دا زما لپاره خطره ده چې جومات

ته الړ شم؟

عمر> 60 ، ماشومان <10 او هر�وک چې د

اوږد طبي شرایطو سره ولري (د مثال په تو�ه

د وینې لوړ فشار ، شو�ر ، د ډیر وزن یا

ضعیف معافیت سیس�م

په کور کې

لمون� کول

له دې �خه هی� ما

ته نه پلي کی�ي

تاسو کولی شئ په

جومات کې لمون�

وک�ئ

ل� تر ل�ه يو له دې

�خه ماته پلي کی�ي

که تاسو وویل چې

هو یو یا ډیر ته

د جومات لپاره چمتو شوی چیک لیست

زما خپل ماسک

زما خپل لمون� کونکی

زما د بو�انو لپاره ک�وړه

د واش روم او زما اودس

په کور کې وک�

د مسجد په یادونو کې

دوه متره لرې واوسئ

زما السونه پاک ک�ئ

تل زما ماسک واغوندئ

د غې� نیولو ، الس کولو

یا �ولنیز کولو �خه ډډه وک�ئ



مخکې له دې چې جومات ته خلکو ته اجازه

ورک�ئ ، الندې معلومات تصدیق ک�ئ 

COVID-19 تاسو کومې ن�ې درلودې

 (تبه ، په تنفسي چارو کې ستونزې ، �وخ� ، �وکېدل ،

په خوند یا بوی کې بدلون یا د ناروغ احساس؟)

ایا تاسو له والیته سفر ک�ی؟

ایا تاسو د کوم چا سره تایید شوي یا شکمن سره اړیکه

لرئ COVID19؟

په تیرو �وارلسو ور�و کې:

که نه �ولو ته

د مقرراتو پاکولو او یادولو

غو�تنه وک�ئ

په هر وخت کې ماسک ک�ئ ، دوه متره فاصله

وساتئ ، د خپل لمون� قالین �خه کار واخلئ ، د

اودس کولو �ای او واش رومونه بند دي

سجّل الزيارة

بشپ� نوم ، د تلیفون پته ، بری�نایی لیک ، نی�ه او

وخت شامل ک�ئ. خلکو ته خبر ورک�ئ چې د

دوی معلومات یوازې را�ول شوي که چیرې عامه

روغتیا د اړیکې تعقیب لپاره ورته اړتیا ولري

د سکرینین� چیک
لیست


