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 طبقاتي امر 19-ځان منزوي کولو لپاره د کوویډ

 شی دی؟ه څ امر طبقاتي 19-کوویډ د لپاره کولو منزوي ځان 

پورې کور کې پاتې شي او ځان الرښوونه کوي چې په دې ویروس نه ککړېدو چې پدې امر کې شامل دي خلکو ته هغو "طبقاتي امر" 

 د خورېدو مخنیوی وکړی شي او ټورنټو کې د هر چا د روغتیا حفاظت وکړی شي. 19-منزوي کړي. ددې هدف دا دی چې د کوویډ

 طبقاتي امر صادرولی شي، او د څومره وخت لپاره به په اغېز کې وي؟اداره روغتیا  ېآیا د ټورنټو عام 

 1 لومړی په امرد روغتیا طبي افسر ته اجازه ورکوي چې یو "طبقاتي امر" صادر کړي. دا د روغتیایي حفاظت او ودې قانون والیتي 

نومبر پکې ترمیم شوی. دا امر تر هغه وخته په اغېز کې دی چې د روغتیا طبي  6په  ې وروستیو کېپه د اپریل  صادر کړی شوی و او

 افسر اعالن وکړي چې نور ورته اړتیا نشته.

 طبقاتي امر په چا تطبیقېږي؟ 

 طبقاتي امر د هغو خلکو لپاره دی:

  لري عالمې 19-کوویډد  څوک چې. 

  معاینه مثبته شوې وي. 19-د چا چې د کوویډ 

  لپاره یې معاینه مثبته شوې وي. په دې کې پاملرنه  19-چا چې دې وروستیو کې یو داسې چا سره نږدې تماس لرلی وي چې کوویډ

 .چې د کاناډا د عامې روغتیا ادارې له خوا پیژندل کیږي شامل دياو نور هغه کسان کوونکي او د کورنۍ غړي 

  سپارښتنې ترالسه کړې دي.نورې د ځان منزوي کولو  ې د ټورنټو د عامې روغتیا ادارې څخهچهغو کسانو 

 

څخه  16کلنو ماشومانو میندې او پلرونه/قانوني ساتونکي مسوولیت لري ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې له  16په دې کټګوري کې شامل د 

 لږ عمر لرونکي ددې طبقاتي امر شرایط تعقیب کړي. 

 خلک باید د څومره وخت لپاره ځان منزوي کړي؟ 

عامه روغتیا نوې الرښوونې ټورنټو کړی شوي دي تر څو د  تازهې باند نومبر 30 پهد ځان د منزوي کولو شرطونه په طبقاتي امر کې 

 پکې شاملې کړی شي.

  او د ورځو لپاره  10نه وروسته ورځې هماغې له هغه خلک چې په کم یا معتدل ډول مریضان وي پرې الزمي ده چې د عالمو د پیل کېدو

 ځان منزوي کړي. ورځو لپاره   10مثبتې نتیجې په صورت کې که چیرې عالیم هم ونلري د 

  هغه خلک چې شدید مریضان وي(ICU  )یا د کومو حفاظتي سیسټم چې په شدت سره اغېزمن شوی وي پرې الزمه مرستې ته اړتیا ولري

 منزوي کړي.  ورځو لپاره ځان 20 وروسته، د د عالیمو د پیل د ورځې نه  ده چې

 10د مریض سره یې نږدې تماسونه شوي وي نو پرې الزمه ده چې هغه تن سره د اخري تماس نه وروسته  19-هغه افراد چې د کوویډ 

  ورځو لپاره ځان منزوي کړي.

 آیا ځینې خلک د طبقاتي امر نه مستثنی کېدلی شي؟ 

ځینې د اساسي اهمیت د خدمت کارکوونکي کوم چې نږدې تماسونه وي او عالمې نلري ښایي د کار کولو اجازه ورکړی شي. خو کله چې 

هغوی کار نه کوي یا کار ته او یا د کار نه سفر نه کوي نو پرې الزمي ده چې کور کې ځان منزوي کړي. هغو خلکو ته هم استنثا 

به هر وضعیت لپاره اداره روغتیا  ېد کورني تاوتریخوالی نه ځي. د ټورنټو عامالبیلو حاالتو له وجې لکه د بیورکول کېدلی شي کوم چې 

 استثناګانو ته کتنه کوي.

 

  

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms
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 آیا هغه کسان چې به بشپړه توګه واکسین شوي دي، باید ځانونه منزوي کړي؟

 : ورځې مخکې اخیستی وي 14ډوزونه یې منظور شوي واکسین  ا الندېپه بشپړه توګه واکسین شوي کسان هغه دي چې د

 واکسین بشپړه سلسله چې په هرترکیب کې وي او د کاناډا د عامې روغتیا ادارې له خوا منظور شوي وي  19-د کوویډ 

 یو یا دوه ډوزونه چې د کاناډا عامې روغتیا ادارې له خوا منظور شوي نه وي له یو هغه ډوز سره چې د کاناډا د عامې روغتیا ادارې له   19-د کوویډ

 ، او د اونټاریو د عامې روغتیا ادارې لپاره د منلو وړ ويیو یخوا منظور شو

 ارې له خوا منظور شوي نه وي، خو د ټورنټو د عامې روغتیا ادارې د منلو وړ د واکسین درې ډوزونه چې د کاناډا د عامې روغتیا اد  19-د کوویډ

 وي. 

اخته کسان چې عالیم لري باید د معایناتو د نتایجو د ترالسه کولو د انتظار په موده کې ځانونه منزوي کړي. د منفي نتایجو  19-په کوویډ

ساعته وروسته په هغه صورت کې خپل انزوا یا قرنطین   24ع کیدو د ترالسه کیدو په صورت کې، دا کسان کولی شي د عالیمو د رف

پای ته ورسوي چې د تبې د دارو د نه خوړلو په صورت کې تبه ونلري. که چیرې د نس یا کولمو تکالیف )لکه کانګې، د نس بې حالي، 

 مخکې پیلیږي.  48اسهال( موجود وي، ددې عالیمو رفع کیدل به د قرنطین د ختمیدو نه 

 

ورځو او یا د  10په بشپړه توګه واکسین شوي کسان چې د معایناتو نتایج یې مثبت دي، له هماغې ورځې څخه چې عالیم پیلیږي، د  

ورځو لپاره په هغه صورت کې ځانونه منزوي کړي چې د  10نتایجو د ترالسه کولو سره سم چې عالیم هم نلري په هماغه روځ د 

 خوا ورته نورې سپارښتنې نه وې شوي. ټورنټو د عامې روغتیا ادارې له 

 

ککړ شخص سره یې تماس درلود په هغه صورت کې له قرنطین څخه معاف کیدی  19-کوویډپه بشپړه توګه واکسین شوي کسان چې په 

 شي چې د پوره واکسین ترالسه کولو سربیره، الندې معیارونو سره برابر وي: 

 که چیرې هیڅ ډول عالیم ونلري 

  سیسټم یې کمزوری نه وي )د بیلګې په توګه د بدن غړی یا حجره یې پیوند شوې نه وي او د کیموټراپي او ایمیونوسپریسیف د بدن دفاعي

 درملنې الندې نه وي(

  متقاعدینو د امن کورونو اوږد مهال اوسیدونکي نه وي او یاهم په کوم روغتیایي مرکز کې بستر نه وي. د مراقبت یا روغتیایي د 

 ې له قرنطین څخه معاف شوي وي، په بشپړه توګه واکسین شویو کسانو ته نږدي اشخاص باید:حتی که چیر

  ټولنیز واټن رعایت کول، په پام کې ونیسي. ک اغوستل او د سماد عامې روغتیا د ادارې روغتیایي اقدامات لکه د 

 زیانمنیدونکي کسان اوسیږي او یا پکې پکې چې  څخههغو ځایونو  لهورځو لپاره  10ککړ شخص سره له تماس وروسته د  19-په کوویډ

، ښوونځیو او وړکتونونو کې د داوطلبانه کار( او د ونوډیر شمیر نه واکسین شوي کسان وي )لکه د ډیر عمر لرونکو کسانو د اوږدمهال مراقبت کور

 غیرضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي. 

  خپل آمر ته خبر ورکړي او د دندې د ځای/روغتیایي څانګې ټول نافذه قوانین او اخته شخص سره د تماس په اړه  19-په کوویډدا کسان باید

 تعقیب کړي.  ې نیټې الرښوودم 14د  سپتمبرکال د  2021مې روغتیا وزارت د د عا

 اخته شوي دي، باید ځانونه منزوي کړي؟ 19-په کوویډآیا هغه کسان چې په دې وروستیو کې 

 

د معایناتو نتایج  19-ورځې مخکې یې د کوویډ 90ي چې داخته شوي دي هغه کسان  19-په کوویډهغه کسان چې په دې وروستیو کې 

 د عالیمو په رفع کیدو سره ورته په ټولنه کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه.  تاو د مخکیني عفون مثبت وو

 

نوي عالیم لري باید معاینه شي او ترهغه دمه  19-اخته شوي دي او اوس مهال د کوویډ 19-په کوویډهغه کسان چې په دې وروستیو کې 

 24د عالیمو د رفع کیدو چې نه وي، ځانونه منزوي کړي. د منفي نتایجو په صورت کې، دا کسان کولی شي چې نتایج یې ترالسه شوي 

. که چیرې د نس یا کولمو تکالیف ، قرنطین پای ته ورسويد تبې د دارو د نه خوړلو په صورت کې تبه ونلريکه چیرې ساعته وروسته 

 مخکې پیلیږي.  48)لکه کانګې، د نس بې حالي، اسهال( موجود وي، ددې عالیمو رفع کیدل به د قرنطین د ختمیدو نه 

 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
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 اخته شوي دي او د معایناتو نتیجه یې مثبت ده، باید له هماغې ورځې چې عالیم پیلیږي، 19-په کوویډهغه کسان چې په دې وروستیو کې 

ورځو لپاره ځانونه منزوي کړي، په هغه  10ورځو او همدغه راز وروسته له دې چې مثبته نتیجه ترالسه کوي او عالیم نلري د  10د 

 شرط چې د ټورنټو د عامې روغتیا ادارې له خوا ورته نورې سپارښتنې نه وې شوي. 

 

په هغه صورت کې له  درلودشخص سره یې نږدې تماس  اخته شوي دي او له اخته 19-په کوویډهغه کسان چې په دې وروستیو کې 

 قرنطین څخه مستثنی دي چې دا الندې شرایط پوره کړي: 

 که چیرې هیڅ ډول عالیم ونلري 

  د بدن دفاعي سیسټم یې کمزوری نه وي )د بیلګې په توګه د بدن غړی یا حجره یې پیوند شوې نه وي او د کیموټراپي او ایمیونوسپریسیف

 الندې نه وي(درملنې 

  .د روغتیایي مراقبت یا د متقاعدینو د امن کورونو اوږد مهال اوسیدونکي نه وي او یاهم په کوم روغتیایي مرکز کې بستر نه وي 

 دا الندې سپارښتنې تعقیب کړي، حتی اخته شوي شخص سره تماس لرلی باید  19-په کوویډهغه کسان چې په دې وروستیو کې یې            

 که چیرې له قرنطین څخه مستثنی شوي وي:           

 

 ورځي وروسته باید ځان معاینه کړي.  7اخته شخص سره له وروستي تماس څخه  19-ژرترژره یا په کوویډ 

 .باید د عامې روغتیا ادارې تدابیر لکه د ماسک اغوستل او د ټولنیز واټن رعایت کول تعقیب کړي 

 ورځو لپاره له هغو ځایونو څخه چې پکې زیانمنیدونکي کسان اوسیږي او یا پکې ډیر شمیر نه  10ماس وروسته د ککړ شخص سره له ت 19-په کوویډ

ري واکسین شوي کسان وي )لکه د ډیر عمر لرونکو کسانو د اوږدمهال مراقبت کورونو، ښوونځیو او وړکتونونو کې د داوطلبانه کار( او د غیرضرو

 تګ راتګ څخه ډډه وکړي. 

 د عامې اخته شخص سره د تماس په اړه خپل آمر ته خبر ورکړي او د دندې د ځای/روغتیایي څانګې ټول نافذه قوانین او  19-په کوویډن باید دا کسا

 تعقیب کړي.  الرښوودلنډ مهال ې نیټې م 14د  سپتمبرکال د  2021روغتیا وزارت د 

 ي؟د ځان منزوي کول څنګه کېږ

د ځان منزوي کولو معنا ده کور کې یا د ځان منزوي کولو یو مرکز کې پاتې کېدل. بېرون ته مه ځئ او مېلمانه مه لرئ. نورو سره له  

نږدې تماسه ځان وژغورئ. سودا مو آنالین وکړئ یا یو چاته ووایئ چې سودا مو دروړي. که تاسو د سودا اخیستلو، نسخو یا نورو 

 7600-338-416ته په ادارې روغتیا  ېې مرستې ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ مشورې لپاره د ټورنټو عامخدمتونو په چارو ک

کومو خلکو سره چې اوسېږئ هغوی نه تر امکاني حده فاصله وساتئ. د یو جال حمام او د خوب د اطاق څخه استفاده  زنګ ووهئ.

 .ځان څنګه منزوي کېږيوکړئ، که چیرته لرئ یې. که اطاقونه شریکوئ نو د هوا د ښه بهیر لپاره کړکۍ بېرته کړئ. وګورئ 

 

هغه خلک چې بې کوره وي، مناسب استوګنځی نلري، یا کور کې ځان خوندي نه احساسوي نو هغوی ته به په مؤقت ډول سرپناه ورکول  

 شمیره اړیکه ونیسئ.  7600-338-416سره په د واجدیت شرایط یا وړتوب لپاره د ټورنټو عامې روغتیا ادارې  کېږي.

 

 آیا خلک کولی شي د قرنطین پرمهال ډاکټر ته ورشي؟

د ټورنټو خلک کولی شي د قرنطین پرمهال هم د ضروري معایناتو لپاره ډاکټر ته ورشي. روغتون یا روغتیایي مرکز ته له تللو مخکې، 

 شمیره اړیکه ونیسئ.  7600-338-416عامې روغتیا ادارې سره په 

 

 واکسین ترالسه کولو وخت باید د قرنطین مودې د ختمیدو وروسته، بل وخت ته بدل شي.  19-کوویډد 

 که یو څوک ځان نه منزوي کوي نو څه پېښېږي؟ 

جریمه کېدلی اخیستل کېدلی او ډالر  5,000که یو څوک ځان منزوي کولو لپاره طبقاتي امر باندې سترګې پټې کړي نو د ورځې ترې 

 شي. ښایي پولیسو ته د کومک لپاره زنګ ووهل شي.

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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 خلک ولې باید د ټورنټو عامې روغتیا ادارې ته د تماس معلومات وړاندې کړي؟ ددې معلوماتو محرمیت به څرنګه خوندي ساتل کیږي؟ 

ته د هغو کسانو نومونه او د  ادارې روغتیا ېهغه خلک چې په طبقاتي امر کې راخي په غوښتنې سره پرې الزمه ده چې د ټورنټو عام

لخوا مشخصو ادارې روغتیا  ېلمبرې، ادرسونه، ایمیل ادرسونه( ورکړي کومو سره چې هغوی د ټورنټو د عام ټلیفونتماس معلومات )د 

 شوو نېټو او وختونو کې په نږدې تماس کې وو. دغه معلومات به یوازې د تماس د تعقیب لپاره کارولی شي.

 

ې معلوماتو برابرول ډیر اهمیت لري ځکه چې د ټورنټو عامې روغتیا ادارې سره مرسته کوي ترڅو نورو کسانو ته د ناروغۍ د دد

خپریدنې مخنیوی وکړي. په ټورنټو او په ټوله اونټاریو کې د ښوونځیو، سوداګریزو مرکزونو او نورو ټولنیزو مهمو فعالیتونو پرانیستلو 

 د ټورنټو د عامې روغتیا ادارې له قابلیت سره تړاو لري ترڅو دا مهمه دنده ترسره کړي. لپاره زموږ ګډ قابلیت 

 

د ټورنټو عامې روغتیا اداره پوهیږي چې خلک د معلوماتو د محرمیت په اړه اندیښنه لري. ټول هغه معلومات چې د ټورنټو د عامې 

کال د روغتیایي  2004د تو د محرمیت د قانون په چوکاټ کې چې ونټاریو د روغتیایي معلومااروغتیا ادارې له خواراغونډیږي د 

 په نوم یادیږي، خوندي ساتل کیږي.  معلوماتو د ساتنې قانون

 طبقاتي امر په قانوني توګه چیلنجولی شي؟ خلکآیا  

ته په درخواست ورکولو چیلنج  روغتیایي خدمتونو د استیناف او بیاکتنې کتنپالوي دهغه تن چې په طبقاتي امر کې لیسټ شوی وي دا 

 کولی شي.

 الندې فدرالي امر په اړه زه کومو معلوماتو ته اړتیا لرم؟ قرنطین د قانوند 

نه په اغېز کې دی. دا په ټولو  2020مارچ  25ر کوونکو تطبیق کوي چې کاناډا ته داخلېږي، چې د قرنطین فدرالي امر په هغو ټولو سف

د د الزیاتو معلوماتو لپاره، ورځو لپاره قرنطین کړي.  14 ونه دځاند پوره واکسین شویو کسانو په استثنا، خپل مسافرو الزمي کوي چې 

 ته ورشئ.  مسافرو لپاره د کاناډا حکومت معلوماتي پاڼې

 

په ځینو حالتونو کې، هغه خلک چې پرې الزمي وي چې د فدرالي امر الندې ځان قرنطین کړي ښایي د هغه امر هم تابع وي )د بیلګې په  

 داراز په دې وروستیو کې د سفر نه راستانه شوي وي(.پکې تشخیص شوی وي او هم 19-توګه، هغه خلک چې کوویډ

 نور معلومات

زنګ ووهئ. د طبقاتي امر په اړه  0000-797-866-1د یوې روغتیایي ارزونې لپاره، د خپل ډاکټر دفتر یا ټیلی هیلت اونټاریو ته په 

 زنګ ووهئ. 7600-338-416ته په ادارې روغتیا  ېنورو معلوماتو لپاره د ټورنټو عام

 

 
 
 
 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation

