
 
 
 

 
 

 د عمومي سوداګرۍ د بیا پرانیستلو د کتنې لیست
 

 د کتنې دا لیست په دې موخه چمتو ک�ی شوی دی چې په الک ډاؤن یا بندیز کې د نرم� په مرحله کې
 ستاسې سره د حکومت په رسمي مشوره تعقیبولو کې مرسته وک�ي. دا مھمه ده چې تاسې خپلې

 ودان� د کووی� 19 �خه خوندي وساتئ �و �ان، خپل کار�ران او ودانیو ته راتلونکي کسان (د مثال په تو�ه،
  مشتریان، قراردادیان، رسوونکي کار�ران او داسې نور) خوندي وساتئ.

 
   اقدامات /تبصرې  

 دا ستاسې مسؤلیت دی چې د خپلې سوداګرۍ  د خطر ارزونه  ترسره کړئ څو ځان، خپل1.
 کارګران او مشتریان د ناروغۍ له خطر څخه وساتئ. د خطر د ارزونې نمونه د

  لېمبېت کونسل په وېب پاڼه ورکړل شوي ده.

 تاسې باید خپل کارګرانو ته د بدلونونو په اړه تازه معلومات ورکوئ او د نوي تګالرو په
  اړه هغوی ته روزنه ورکوئ.

 

 د کارګرانو ساتنه او روزنه2.

 دا ګورئ چې کارګران د کار لپاره روغ دي او  د کوویډ 19 څه عالیم/نښې نه لري، چې
 په دغه عالیمو کې دا الندې شامل دي:

.aلوړه تبه 

.bنوی دوامداره ټوخی 

.cد بویولو یا څکلو حس له السه ورکول یا په دې کې بدلون راتلل 

)
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-h

/ave-coronavirus-symptoms  

که کارګران څه عالیم لري، هغوی کور ته و لیږئ او ورته ووایئ چې ټېسټ وکړي
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tr

/acing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus 

 د کارګرانو د خطر ارزونه ترسره کړئ. کوم کارګران چې حساس یا د ناروغۍ زیات
 خطر لري (تعریف وګورئ) په

https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-saf
e-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinica

 lly-vulnerable-people له کور څخه کار کولو ته فکر وکړئ

 

 د ټولنیز واټن تعین کیږي څو دا یقیني کړل شي چې ودانیو کې د ټولو کارګرانو او3.
 مشتریانو ترمنځ 2 میټره واټن وساتل شي

.aپه یو وخت کې ستاسې ودانیو ته چې د �ومره مشتریانو د راتللو اجازه 
وي، د ھغوی شمیر محدود ک�ئ، په داسې حال کې چې بیا ھم 2 می�ره

  وا�ن وساتل شي.

.bپه فرش په 2 می�ره کې پ�� ول�وئ یا یې پٻن� ک�ئ چې مشتریان په 
  کتار کې د خر�الو د میز لپاره مشتریان سره جال ک�ي.

.cپه �ولو ودانیو کې دا عالمې ول�وئ چې خلک باید 2 می�ره وا�ن وساتي 
https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for

-businesses/printable-notices 

.dکله چې ممکن وي، په ودانیو کې دننه د یوې الرې سستم جوړ ک�ئ – د
 مشتریانو او کار�رانو دواړو لپاره، او سپارنې په کې شامل ک�ئ. دا په

 �ان��ي تو�ه ھغه وخت ��ه ور وي که چیرې ستاسې الرې یا کتارونه د
  2 می�ره �خه کم پلن وي.

 

 پاڼه   1 د   3 جون 2020

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people
https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for-businesses/printable-notices
https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for-businesses/printable-notices


 
 
 

.eکه تاسې له یو �خه زیاتې د ننوتلو الرې لرئ، نو باید یو د داخلیدو لپاره 
  و�اکئ او بله د وتلو لپاره و�اکئ.

.fکه ستاسې الرې له 2 می�ره �خه کمې پلنې وي، تاسې باید الرې 
 بندې ک�ئ یا یې په جزوي تو�ه بندې ک�ئ چې په تاخونو کې شیان

 کی�دئ

.gپه دوکان کې دننه دا یقیني کوئ چې کار�ران مشتریانو ته د مقرراتو د 
 تعقیبولو وایي

.hد کاون�ر د کار�رانو د خوندیتوب لپاره پرسپٻکس سکرین ل�ولو ته فکر 
  وک�ئ

.iکه ستاسې د خطر ازونه �ر�ندوي چې ستاسې کار�ران له ن�دې �خه 
 د کار کولو نه نه شي منع کیدلی، نو بیا ھغوی ته ماسکونه ورک�ئ

.jیوازې بې له اړیکې تادیه قبولو ته فکر وک�ئ  

.kکه د ��ې �و�ې په وختونو کې مشتریان د راننوتلو د الرې �خه دننه 
 دوکان نه شي لیدلی، تاسې باید له کار�رانو �خه یو کس په دغه الره

 کې ودروئ �و مشتریانو ته ووایي چې دننه کیدل کله خوندي دي

.lکله چې ممکن وي، بھر، په فرش یا دیوال ن�ې وک�ئ �و د مشتریانو د 
 کتار جوړولو لپاره د 2 می�رو وا�ن �ر�ندوي

.mپه دې اړه فکر وک�ئ چې ستاسې د مشتري کتار �ن�ه د �اون�ي 
 دکانونو د کتار سره �ایي یو �ای شي او له داسې کتارونو د یو �ای

 کیدو �خه د ډډه کولو په اړه فکر وک�ئ

 پاکول او بې میکروبه کول4.

.aدا �ورئ چې ستاسې کار�ران په �ه تو�ه په تکرار سره خپل السونه 
مین�ي او دا چې ھغوی د السونو مین�لو په طریقه پوھی�ي (

https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtu
(be  

.bوله ورځ په �ه تو�ه د خپل الس د مین�لو بٻسن بې میکروبه کوئ، زیات�
  سابون او کاغذي جانپاکې وړاندې کوئ

.cکار�رانو ته باید وویل شي چې ترنجي او �وخی د یو �ل مصرف �شوز 
  کې کوي او ورسته له ھغې په �ه تو�ه السونه مین�ي.

.dکله چې ممکن وي، مشتریانو او کار�رانو ته د راننوتلو په الره کې د الس 
 سٻنٻ�ایزرز (له 60 سلنه �خه زیات الکول) د استعمال لپاره  وړاندې کوئ

.eوله ورځ په �ه تو�ه د الس سره لمس لرونکي سطحې یا �ایونه بې� 
 میکروبه کوئ، د مثال په تو�ه، د سودا �وکرۍ/د �رال� الستی، د دننه

 کیدو دروازه، کرٻدٻت کارد لوستونکی، الی� سویچونه او داسې نور

.fکله چې ممکن وي، د الس د لمس د کمولو لپاره نه بندیدونکي دروازې 
 (پرته له اور د دروازو) استعمالوئ

 

 ستاسې د ودانیو خوندیتوب5.

 که ستاسې ودانۍ د څه وخت لپاره بندې پاتې شوې وي، تاسې باید وګورئ چې ستاسې
  خدمتونه او اسباب په صحیح توګه کار کوي:

.aستاسې د ګاز مرکزي سپالیي یا رسد. پیوست شوي اسباب وګورئ او د ګاز بوی معلوم
 کړئ

.bد اور د وتلو الرې. د اور د وتلو الرې خالصې ساتئ، د اور د خطر زنګونه او اور 
 وژونکي وګورئ

.cد مضره حشراتو کنترول. د مضره حشراتو فعالیت دننه او بهر وګورئ. که څه نښې 
  وي، تاسې باید د مضره حشراتو قراردادي ته زنګ ووهئ.
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.dاوبه – د سستم د پاکولو لپاره نلکې وبهوئ 

 
  ما – د ځان، خپل کارګرانو او هر هغه کس لپاره چې زما ودانیو ته راځي، پورتني کتنې ترسره کړې دي څو دا یقیني کړم چې زما ودانۍ د

 کوویډ 19 څخه خوندیتوب لري
 

 السلیک  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  په سوداګرۍ کې موقف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نیټه
 

  نور معلومات   حکومت په خوندیتوب سره د کار کولو په هکله الرښوونه په دې ادرس وړاندې کړي ده:
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19  

 
 

 د خوراک، روغتیا او خوندیتوب د ډلې سره په foodhealthandsafety@lambeth.gov.uk تماس ونیسئ
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