
                          

 د کورونا ويروس په دې ورځو کې د ګرځېدونکو لپاره سال

ې  سپارښت بيشکه او ده اجازه هم اوس دا  ي ي  ې  کي  ږ   سيمه  ستاسې  وي، کې  باغ په ستاسې  دا  که .وچ    لپاره ګرځېدو دباندې تاسې  چ 

  په  فشار د  ستاسې  او دي، ګټور توګه  دواړه روچ   او فزېکې  په ګرځېدل دباندې .وي کې  څنګ  په اوبو  د يا  غره په  ځنګل،  پارک، يي   

    یکول  مرسته  مو  کې  کمېدو
ېدل ويروس  کورونا  د  .س  ې  ده  مهمه  دا   لپاره، محدودولو   خي   . کوئ  فکر  ښه مخکې  وتلو  کوره له چ 

ې اژانس، د روغتيا رياست او دباندې تفري    ح ادار  ید نارو له دغه لمله 
يال ساتن  درکولو لپاره  ې تاسې ته د عموم  مشورو د چاپيې

 . همکاري کړې تر څو ستاسې چکر خوندور او خوندي جوړ کړي

  عموم  مقررات: د روغتيا د چارواکو لخوا تازه مشورو او مقرراتو څخه 
 
 . ځان خبر سات

يال کر  .1 ز چاپبر خپل تخيل استعمالوئ او په هغه ځايونو کې په غر ختلو نوي   ! سفر کوئلنډ په خپل سيمه يب 

ته  ې بل هر کس تلل  فرصتونه لټوئ چيې    چ 
  وي د اولش  ټرانسپورټ استعمالولو څخه ډډه   . نش 

ې شوي  ته چ  چيې

 . کوئ، خپل سيکل استعمالوئ يا پېدل ګرچ   

ۍ يا ملګري رسه ګرځيدا  — تاسر يوازې ګرځېدو ته اړتيا نه لرئ .2
، خو په يوه ډله کې له  یتاسې د خپلې کوري 

  5س  

 .کسانو څخه زيات نه

ې لومړ . خواړه او څښاک يوس  او له چکر څخه خوند واخل  ځان رسه دباندې خپل  .3 خپل   یپه ياد ولرئ چ 

 . لسونه ومينځ   يا د لسونو پاکولو مايع استعمال کړئ

وکړئ او ځان رسه خپله ښځله   ید ژويو او بوټو د ژوند درناو .موږ دې ته اړتيا لرو پاملرنه وکړئ، فطرتد خپل  .4

 . اوچتوئ

!  بېدار خطر ته لګېدو د اور  .5  . ید هېواد لوړ شميې ځايونو ډېر وچ دي او د لرګو اور ممنوع د   اوس 

ې د نخښه شوې لرو او ټرايلز څخه بهر وچ     نخشه او کمپس استعمالوئ  .6 ډېر ښه ايپس او د سفر پورتلز   .کله چ 

ې په لره مو مرسته کول    یشتون لري چ 
 . س 

ئ، .7 ې او روغتيا په  ژ شو د  یپه ګډه موږ کول  . ئاو د ټيټ خطر فعاليوتونو انتخاب کو  په وخت راستنبر ږ
غوري 

 . بوج کم کړو  ونو خدمت

، خو په سالم کولو کې آزادي ساي   او هغه خلکو ت مسکا کوئ!  .8
ې په   ه له نورو خلکو څخه واټن کې اوس  مسکا کوئ چ 

  
ې له درچ 

! ښه دباندې وچ   او   .لره مځ   سفر او نېکمرغه ايسي  ولرئ! لنډ له فطرت څخه خوند اخل 

 

  :  په مختلف ژبو کر دباندې تفري    ح او روغتيا په اړه دلته ال ډېر ولول 
https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/ 

 

ر او هڅو لنډ سفر دلته به تاسر د خپل  
:  په اړه الرښووتز ر وموم 

 تز
https://norskfriluftsliv.no/kategori/tema/tips-og-inspirasjon/ 

 
په اړه ال زيات ژباړل شوي مالوماتو لپاره،   19-کویدد 

flere-pa-koronavirus-informasjon-https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-وګورئ: 
sprak/ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for- 
smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/brosjyre-om-litt-mye-eller-helt-avstand-pa-ulike- sprak/ 
 

https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak 
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