د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻮداګرۍ د ﺑﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ د ﮐﺘﻦې ﻟﯿﺴﺖ
د ﮐﺘﻨﯥ دا ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ی ﺷﻮی دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻک 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  19ﺨﻪ 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
.1

دا ﺳﺘﺎسې ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ دی چې د ﺧﭙﻞې ﺳﻮداګرۍ د ﺧﻄﺮ ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه کړئ څو ځان ،ﺧﭙﻞ
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 تګﻻرو ﭘﻪ
اړه ﻫﻐﻮی ﺗﻪ روزﻧﻪ ورﮐﻮئ.

.2

د ﮐﺎرګراﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او روزﻧﻪ
دا ګورئ چې ﮐﺎرګران د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره روغ دي او د ﮐﻮویډ  19څه ﻋﻼﯾﻢ/نښې ﻧﻪ ﻟﺮي ،چې
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻋﻼﯾﻤﻮ کې دا ﻻﻧﺪې ﺷﺎﻣﻞ دي:
 .aﻟﻮړه ﺗﺒﻪ
 .bﻧﻮی دواﻣﺪاره ټوﺧﯽ
 .cد ﺑﻮﯾﻮﻟﻮ ﯾﺎ څﮐﻠﻮ ﺣﺲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ 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 ﻋﻼﯾﻢ 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-peopleﻟﻪ ﮐﻮر څﺧﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻓﮑﺮ وکړئ

.3

د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯽږي څو دا ﯾﻘﯿﻨﻲ کړل ﺷﻲ چې وداﻧﯿﻮ کې د ټوﻟﻮ ﮐﺎرګراﻧﻮ او
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻦځ  2ﻣﯽټره 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  2ﻣﯿ ﺮه
وا ﻦ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
وﻟ ﻮئ ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﭕﻨ ﮐ ئ ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﻪ
 .bﭘﻪ ﻓﺮش ﭘﻪ  2ﻣﯿ ﺮه ﮐﯥ ﭘ
ﮐﺘﺎر ﮐﯥ د ﺧﺮ ﻼو د ﻣﯿﺰ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺮه ﺟﻼ ﮐ ي.
 .cﭘﻪ ﻮﻟﻮ وداﻧﯿﻮ ﮐﯥ دا ﻋﻼﻣﯥ وﻟ ﻮئ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ  2ﻣﯿ 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 ﻻرې 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 ﻻرې ﯾﺎ ﮐﺘﺎروﻧﻪ د
 2ﻣﯿ ﺮه ﺨﻪ ﮐﻢ ﭘﻠﻦ وي.
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 .eﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺨﻪ زﯾﺎﺗﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻻرې ﻟﺮئ ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ د داﺧﻠﯿﺪو ﻟﭙﺎره
و ﺎﮐﺊ او ﺑﻠﻪ د وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره و ﺎﮐﺊ.
.f

ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻻرې ﻟﻪ  2ﻣﯿ ﺮه ﺨﻪ ﮐﻤﯥ ﭘﻠﻨﯥ وي ،ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻻرې
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
.i

ﮐﻪ 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

.j

ﯾﻮازې ﺑﯥ ﻟﻪ اړﯾﮑﯥ ﺗﺎدﯾﻪ ﻗﺒﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻓﮑﺮ وﮐ ئ

 .kﮐﻪ د ﯥ ﻮ ﯥ ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن د راﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د ﻻرې ﺨﻪ دﻧﻨﻪ
دوﮐﺎن ﻧﻪ ﺷﻲ ﻟﯿﺪﻟﯽ ،ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﮐﺎر ﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻره
ﮐﯥ ودروئ ﻮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﯾﻲ ﭼﯥ دﻧﻨﻪ ﮐﯿﺪل ﮐﻠﻪ ﺧﻮﻧﺪي دي
.l

ﯥ وﮐ ئ ﻮ د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ د

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺑﮫﺮ ،ﭘﻪ ﻓﺮش ﯾﺎ دﯾﻮال ﻧ
ﮐﺘﺎر ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د  2ﻣﯿ 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
.4

ﭘﺎﮐﻮل او بې ﻣﯿﮑﺮوﺑﻪ ﮐﻮل
 .aدا ﻮرئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﮐﺎر ﺮان ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻨ ﻲ او دا ﭼﯥ ھﻐﻮی د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﯿﻨ ﻠﻮ ﭘﻪ طﺮﯾﻘﻪ ﭘﻮھﯿ ي )
https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtu
(be
 .bﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﺧﭙﻞ ﻻس 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 ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﯿﻨ ﻲ.
 .dﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ او ﮐﺎر ﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د راﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د ﻻس
ﺳﭕﻨﭕ ﺎﯾﺰرز )ﻟﻪ  60ﺳﻠﻨﻪ ﺨﻪ زﯾﺎت اﻟﮑﻮل( د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې ﮐﻮئ
 .eﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻻس ﺳﺮه ﻟﻤﺲ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺳﻄﺤﯥ ﯾﺎ ﺎﯾﻮﻧﻪ ﺑﯥ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﻪ ﮐﻮئ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،د ﺳﻮدا ﻮﮐﺮۍ/د ﺮاﻟ ﻻﺳﺘﯽ ،د دﻧﻨﻪ
ﮐﯿﺪو دروازه ،ﮐﺮﭔﺪﭔﺖ ﮐﺎرد ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ،ﻻﯾ ﺳﻮﯾﭽﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر
.f

.5

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي ،د ﻻس د ﻟﻤﺲ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺑﻨﺪﯾﺪوﻧﮑﻲ دروازې
)ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ اور د دروازو( اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ

ﺳﺘﺎسې د وداﻧﯿﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
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 ﺳﭙﻼﯾﻲ ﯾﺎ رﺳﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮي اﺳﺒﺎب وګورئ او د ګاز ﺑﻮی ﻣﻌﻠﻮم
کړئ
 .bد اور د وﺗﻠﻮ ﻻرې .د اور د وﺗﻠﻮ ﻻرې ﺧﻼصې 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  19څﺧﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﺮي
ﻻﺳﻠﯿﮏ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﭘﻪ ﺳﻮداګرۍ کې ﻣﻮﻗﻒ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻧﯽټه
ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺳﺮه د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻻرښووﻧﻪ 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.ukﺗﻤﺎس وﻧﯿﺴﺊ
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