د اضطراري حالت
د سارس-کو ۲-ویروس ( )SARS-CoV-2يا کرونا ویروس د خپیدو د خطر له امله ،د رسبیا جمهوریت د  ۲۰۲۰کال د
مارچ په ۱۶مه نېټه بپن حالت اعالن کړ .په نتیجه ک په راتلونک دوره ک حکومت به د ویروس د خپیدو مخنیوي
لپاره اقدامات وکړي ،او دا اقدامات په رسبیا ک د پناه غوښتن مرکزونو او پذیران مرکزونو ټولو اوسیدونکو لپاره د
خوځښت پر ازادۍ محدودیتونه شامل دي .همدارنګه ،د پناه غوښتن مرکزونو او پذیران مرکزونو په شاوخوا ک د
پولیسو افرسانو او د اردو غړو شتون به ډیر ش ،پدې ډول مراکزو نه پریښودل به یوازې په استثنان مواردو ک او د د
رسبیا د کډوالو او مهاجرینو کمیساري د اجازې رسه امکان ولري ،د مثال په توګه  ،که تاسو اړتیا لرئ ډاکپ ته لړش.
رسبپه پردې ،هرڅوک چ د رسبیا خاورې ته ننوچ د  ۱۴څخه تر  ۲۸ورځو پورې به جدا ش.

ول دا مهم دی
د رسبیا جمهوریت په خاوره ک ډیری کډوال او مهاجر د کورونویرس سور زون په توګه ټاکل شوي هیوادونو څخه تپ
شوي دي ،لکه ایران .دا مهمه ده چ هرڅوک چ د رسبیا خاورې ته رسیدیل وي یا څوک چ په دې وروستیو ک د
رسبیا خاورې ته رسیدیل د اشخاصو رسه په تماس ک وئ د لږترلږه  14ورځو لپاره په قرانطی ک وساتل ش ،ځکه چ د
کورونویرس نښ کویل ش د انفیکشن دوه اون وروسته څرګند ش .په دې وخت ک ،ترټولو مهمه خپه دا ده چ
کورونا ویرس د پناه غوښتن مرکزونو او پذیران مرکزونو ته نه خپیږي او دا چ اشخاص کوم چ هلته اوسپي له
کورونا ویرس څخه خوندي ش .د قرنطی رسبپه  ،تاسو باید د صالحيت لرونكېچارواکو لخوا د لرښوونو رسه سم په
منظم ډول شخص حفظ الصحه وسان او پدې توګه خپل ځان او نږدې خلک د کورونویرس څخه ساتنه وکړئ.

د مقرراتو رعایت نه کول پایل
د دغو اشخاصو لپاره کوم چ د خوځښت محدودیت قوانینو ته درناوی نلري ،جدي پایل به وي .که تاسو په خپله
نوښت د پناه غوښتن مرکز یا پذیران مرکز څخه ووچ ،نو پولیس افرسان به تاسو نیول کیدی ش .که تاسو باید د
شکمن انفیکشن له امله د شفاخانه په قرنطی ک پان ش ،نو تاسو اجازه نلرئ له شفاخان څخه ووچ .که تاسو
شفاخانه پریږدئ نو تاسو به تر دریو کلونو پورې حبس محکوم ش.
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