د خولی ساتنی-مکلفیت په باره کی معلومات
د  2020کال د اپریل د  27را په دی خوا ،ټول هغه کسان چې عمر یي د  6کالو یا ډیر وي باید د خولې او پوزې د ساتنی ماسک (کمکی
ماسک) واغوندی
 د سودا اخیستلو په وخت کی
 په بسونو ،په شتراسینبان یا په ریل کی
هغه کسان چې د طبي دالیلو له امله د ماسک د اغوستلو اجازه نلري مکلف ندی چی ماسک واغوندی (د تایید لپاره د خپل ډاکټر څخه پوښتنه
وکړئ!).
هغه کسان چې د خپل معلولیت په دلیل نشي کوالئ ماسک وتړی او یا یی بیرته ایسته کړی او کاڼه کسان مجبور ندی چې ماسک واغوندي.

د کورونا-وخت او زمان کی د ماسک اغوستلو لپاره الرښوونې او معلومات
د کوم ماسک نه باید استفاده وکړم؟
د خولې-پوزی ساده پټول کافي دي.
تاسو کوالی شئ چی یو دستمال یا شال په خپله پوزه او خوله باندی وتړئ.
ولی باید زه ده ماسک وکاروم؟
دغه ماسک کوالی شي مرسته وکړی چی تاسی نورو کسان اخته نکړئ.
ماسک کوالی شي د یو خنډ په څیر وظیفه اجرا کړی :د مثال په توګه ،کله چې خبرې کوئ ،ټوخیږئ یا پرنجیږئ ،نو دا مرسته کوي چې
ستاسو المده څاڅکي نورو کسانو ته ونه رسیږئ.
د ټکور څخه په خپله جوړ کړی ماسکونه ،جراحي ماسکونه (د یو ځل استعمال ماسکونه)  ،نیم ماسکونه ( FFP2او  )FFP3ددی کار د پاره
مناسب دي.
د ماسک اغوستل ډیر مهم دی ،حتی که تاسو د ناروغۍ هیڅ نښې هم ونلرئ.
مهم!
د حفظ الصحې او ساتنی تر اوسه وضع شوی مقررات نور هم اعتبار لری او باید حتماً مراعات شي .د خولی ساتنه د محافظتی تدبیرونو
لپاره یو اضافی تدبیر دی!
ماسک د عفونت (انفیکشن) پروړاندې مطلقه ساتنه نکوی!

کله چې ماسک کاروم نو زه باید څه په پام کې ونیسم؟
-

د ماسک لرې کولو د مخه تل خپل السونه ومینځئ.
د ماسک د ایښودلو په وخت کی د ماسک داخلی برخه مه لمسوئ.
ماسک تل د ربړی بندونو لخوا ونیسئ.
ماسک باید پوزه ،خوله او د اننګو برخې پټی کړي.
ماسک باید په مخ په ډیر ټایټ ایښودل شوی وی.
ماسک باید کافي اندازه هوا د تنفس کولو لپاره در پریږدی.
د اغوستلو پرمهال ،مخ او ماسک په السو مه لمسوئ.
لوند ماسک ایسته کړی او پر ځای یی وچ ماسک واغوندئ.

-

-

د کارولو څخه وروسته
ماسک یوازې د ربړی بندونو په واسطه لرې کړئ .د ماسک په ټوکر باندی الس می وهئ.

-

کارول شوي ماسکونه د مینځلو تر وخته پوری په یوه پالستیکي کڅوړه کی ،چی تړل کیدالئ شی ،ځای په ځای کړئ.
ماسک باید لږترلږه د  60سانتی ګریدو څخه تر  95سانتی ګریدو پوری د جوش لوښی کی یا د کالی مینځلو ماشین کې ومینځل
شی.
یواځې مینځل شوی او په بشپړه توګه وچ شوي ماسکونه وکاروئ.

آیا زه باید جریمه ورکړم که ماسک می وانغوندم؟
د اغوستلو مکلفیت د  2020کال د اپریل  27څخه پلي کیږي .د  2020کال د می د میاشتی د  20نیټی څخه ،په بادین-ویرتیمبیرګ آیالت کې د
جریمه کیدولو امکان شته که چیرې د ماسک د مکلفیت څخه سرغړونه وشي.
تاسو کوالی شئ چی د حفظ الصحې مقررات او د ناروغۍ پروړاندې د محافظت په اړه معلومات دلته ومومئ
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