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 ډول وړیاته په  د سفاک مشورې او مرستې خدمتکه چیرې د خپل لګښت د بلونو، وظیفه یا کور په هکله اندیښمن یاست، 

 اړیکه ونیسئ.بجو پورې  ۵بجو څخه تر ماښام  ۹له دوشنبه تر جمعې ورځې د سهار   08000683131په شمیره

له  08008766926خدمت لین سره د مرستې لپاره په وړیا ډول په دې شمیره  Home, But Not Aloneکه چیرې تاسې اوس مهال ځان جال ساتئ، د 

 اړیکه ونیسئ. بجو پورې  ۵بجو څخه تر ماښام   ۹دوشنبه تر جمعې ورځې د سهار 

 

Pashto 

ي یږبدلڅخه  2021مقررات د دسمبر   
 ئ ړمرسته وک ېک  ويیمخن په دوید خپر 19-یډد کو

 دسمبر جمعې ورځې څخه ۱۰د 
 

او   واترونی، توونیاځعبادت  لکه پهي لپاره الزمي د  ونویاځداخلي عامه  یر ډید  ولټد مخ پ

 .ې ک ونویاځ رڅی په  د نایي دکانونواو  وځیپلورن او همدارنګه په، و کېانګنما یس

 
 .یهم الزمي د ولښخ پود م ېپه عامه ترانسپورت ک

 نشته؟ ایتړماسک ته ا رتهیچ
د   چ    ې ی  چ ک    ونو یاځ څی  په   مونو ی، او نه هم د جیونلر   ا یتړ ا رستورانتونو ک   ا یماسکونو ته به په پبونو 

 .یاغوستل عملي ندماسک 
 

 دسمبر دوشنبې ورځې څخه ۱۳د 
 

 .شي یکول یکه دو يړ کار وک خهڅد کور  دیخلک با

 دسمبر چهارشنبې ورځې څخه ۱۵د 
 

  تیکولو وضع نید واکس  ید دو  چې –ولري  ای ت ړته ا پاس  یډکوو NHS د دې ځایونو ته د ننوتلو لپاره خلک به

د   ونه؛ی اځ بې څوکۍ د ننهه خلکو سر اتوی د ز خه څ  500؛ د هون پ کل ېد شپ  – ښیې ټسټد وروستي منفي  ای

 .ويخلک  رډی  خهڅ  10,000له   په کې ېچ  یاځهر  ونه؛ی اځبې څوکۍ خلکو سره بهر  اتوی د ز خهڅ  4,000

چې "  - یاځ ڼېوګ ګڼېلکه د  - ئړترسره ک (LFT) ټسټفلو  رلیټته د ننوتلو دمخه د ل ځایونوخطر  ړد لو ېچ يیږک ولڅتاسو ه

 ."کوئ دنهیمنونکي کس سره ل انیز   ېکله چ ایونلرئ ،  کهړیسره اور ولډتاسو به په نورمال  پکښې وي چې هغه خلک 

ي ټست کېټ د لپاره  کولو   د ټست 
  ته آنالین الړ ش    وخت نیولو یا کورن 

 اخیستولو لپاره دې پت 
  test/-a-19/getting-covid-www.suffolk.gov.uk/coronavirus ې  6144 772  0333 ا ی ووه  )ترجمان  ګته زنشمی 

 .ون لري(شت
 
or call 0333 772 6144 (interpreters are available). 
 

http://www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/

