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  : د ټورنټو د اوسېدونکو لپاره الرښود19-کوویډ

د هر څه بندون )الک ډاون( د تدابیرو او په کور کې پاتې شئ د والیتي امر د  19-دا الرښود د ټورنټو اوسېدونکو ته د اونټاریو والیت د کوویډ

 اپریل څخه ټورنټو کې په اغېز کې دي. 8تدابیرو په اړه معلومات ورکوي کوم چې د پنجشنبې ځینو هغو 

د دا الرښود قانوني مشوره نده خو د ځینو اوامرو څخه سرغړاوی به د والیتي مقرراتو الندې جرم ګڼل کېږي. افراد او کاروبارونه ددې خبرې 

د هر څه بندون د زون راتو اطاعت یې کړی وي باید اړوند قوانین وګوري، چې په هغوی کې یقیني کولو لپاره چې د ټولو تطبیق وړ والیتي مقر

هر څه بندون: د عامه روغتیا او کارځای  19-کوویډاو یا د قانوني مشورې ترالسه کول شامل دي. د والیت د  د کور کې پاتې شئ امر, مقررات

 یو لنډیز د والیت په ویبسایټ موجود دی. رپراخه کړی شوي حفاظتي تدابی

ویروس د  هم په اغېز کې دي او باید عمل پرې وکړی شي. د د فزیکي واټن قوانین ، اود ماسک قوانین پارکونو او عامه چوکونو لپاره د ښار

په اړه پوښتنې لرئ نو د ټورنټو د عامه  19-که تاسو د کوویډ مهمه ده چې د عامه روغتیا په تدابیرو عمل وکړی شي. خورېدو د کمولو لپاره

 ته زنګ ووهئ. 7600-338-416روغتیا وړیا لمبر 

 د خورېدو په مخنیوي کې ستاسو د برخې د کومک کولو لپاره مننه. 19-ټورنټو کې د کوویډ

 
 د هر څه بندون زون او د کور کې پاتې شئ امر

 داخل کې غونډې

تاسو باید هر وخت په هغه ځای کې پاتې شئ چیرته چې دا مهال اوسېږئ البته که چیرې د کور کې پاتې شئ امر کې 

اجازه ورکړلو شوو دلیلونو څخه یو لپاره اړینه وي نو بیا وتلی شئ. تاسو ستاسو د استوګنځي بېرونیو برخو لکه شاته 

باغچه یا دننه شریکو ځایونو چې خالص وي، چې په هغوی کې هغه البیانې شاملې دي چیرته چې تاسو فزیکي واټن 

 ساتلی او ماسک اغوستلی شئ، څخه استفاده کولی شئ.

داخل کې د عامه غونډو ترتیبول او ټولنیزو اجتماعاتو اجازه نشته، استثناء له هغو غونډو چې د یوې کورنۍ خلک پکې په 

 راغونډېږي یا یو نفر چې ځانله ژوند کوي.

 که تاسو ځانله ژوند کوئ نو تاسو باید فقط یوې بلې کورنۍ سره نږدې تماس ولرئ.

 بېرون غونډې

و ته یوازې په هغه صورت کې اجازه شته چې پکې د یوې کورنۍ اجتماعات واو ټولنیزونډو غعامه  یو بېرون ترتیب شو

 غړي او یا هم یو شخص چې یوازې ژوند کوي، ګډون وکړي. 

 

 په چوکاټ کې، بند دي.  د معارف د قانونله ډیرو محدودو استثناآتو پرته، ښوونځي  ښوونځي

 تاسو باید د خپلې منطقې یا والیت څخه بېرون سفر ونکړئ. که مطلق ضرورت نه وي نو نورو منطقو ته سفر

: دیني خدمتونه

و د جنازې اودونه 

 مراسم

 یا لږو کسانو ته محدود دي.  10دننه او بیرون تجمعات چې د واده یا جنازې او یا دیني مراسمو په موخه جوړیږي،  

  . یا دیني خدمت، تشریفاتو یا مراسمو سره تړون لري د داسې غونډو اجازه نشته چې د کوم واده، جنازېدننه او بیرون  

 پرچون
زیاتره پرچون دوکانونه په دوکان کې دننه سودا اخیستلو لپاره تړلي دي. د مخکې نه امر ورکړل شوو شیانو مخکې نه په 

ترمینځ اجازه شته. الزمي  8بجو او د ماسختن د  7جوړ کړي مالقات کې د رااخیستلو یا تحویلولو اجازه یوازې د سهار د 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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 د هر څه بندون زون او د کور کې پاتې شئ امر

 6شتري دوکان ته په ننوتلو مجبور نشي. تحویل لپاره د رسولو د سهار د ده چې ټول خرڅالو په داسې طریقه وشي چې م

 بجو ترمینځ اجازه شته. 9بجو او ماسختن د 

 حده پورې په دې ځایونو کې شته: %25په دوکان کې دننه د سودا اخیستلو اجازه د ظرفیت د 

 دواخانې 
 نه، د اسانتیاو مغازې، د بزګرانو داخلي هغه دوکانونه چې په عمده توګه خوراکي مواد خرڅوي )سوپر مارکیټو

 بازارونه(.
  د تخفیف او غټ بوکس هغه دوکانونه چې یوازې د محدودو شیانو د خرڅولو اجازه لري، چې په هغوی کې

، د ښوونځیو او د کورونو خوراکي مواد، د حیواناتو د پاملرنې اکماالت، د کور د پاکولو او د روغتیایي پاملرنې

 اکماالت شامل دي. مصوونیتد خوندیتوب یا 
 )هغه دوکانونه چې مشروبات خرڅوي )بیر، واین او درانه شراب 
 بېرون د باغ مرکزونه او د بوټو پالنځایونه 
 داخل کې ګلخانې 

 بېرون د بازارونو اجازه شته که چیرې:

 هغوی په ُعمده توګه خواړه خرڅوي 
  کولی شي ټول وخت په بېرون ځای کې پاتې شي او تولیدات حامیانو ته په داسې طریقه ورکول کېږي چې حامي

 او یا په موټر کې د اخیستلو او یا تحویل لپاره وررسولو سره
  څخه تجاوز ونکړي.  %25ظرفیت له 

حده پورې په دې  %25یوازې مخکې نه جوړ شوي مالقات سره، په دوکان کې دننه د سودا اخیستلو اجازه د ظرفیت د 

 ځایونو کې شته:

  اکماالتو مغازېد حفاظتي 
  هغه کاروبارونه چې په ُعمده ډول کومکي، حرکتي یا روغتیایي آالت، کومکونه یا اکماالت خرڅوي، په کرایه

 ورکوي یا ترمیموي
 د عینکو دوکانونه چې د نسخې چشمې خرڅوي 
 د مخابراتي برابروونکي پرچون دوکانونه 

رسي لپاره ننوتلی شي چې د والیتي مقرراتو الندې د پرانستې افراد شاپنګ مالونو ته یوازې هغو کاروبارونو ته د الرس

اجازه ورکړی شوی وي، چې په هغوی کې دواخانې او هغه مغازې شاملې دي چې په ُعمده ډول د ظرفیت تر حده پورې 

پاره خواړه خرڅوي، او یا په یو ټاکل شوي ځای کې مخکې نه په جوړ شوي مالقات سره د اخیستلو شیانو د رااخیستلو ل

 ورتللی شي.

هغه مغازې چې د پرانستې اجازه ورکړی شوې پرې الزمي ده چې داسې لوحې یې لګولې وي چې حامیانو نه د ځان د 

 سکرین کولو غوښتنه کوي. که تاسو د ځان سکرین کې کامیاب نشوئ نو باید دننه الړ نشئ.

لپاره د استثناء نه غیر په دوکانونو کې دننه په  هغو خلکو لپاره چې صحي ستونزې لري یا ډېرو کم عمر واال ماشومانو

 نورو ټولو خلکو الزمي ده چې ماسک یا مخ پټوونکي واغوندي.
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 د هر څه بندون زون او د کور کې پاتې شئ امر

 رسټورانټونه

 د الکولو په ګډون د خوراک څښاک ځان سره وړلو، موټر کې رااخیستلو یا تحویل اجازه شته.

 دننه یا بېرون د خوراک کولو اجازه نشته.

د شخصي پاملرنې 

 خدمتونه

د شخصي پاملرنې داسې خدمتونو لکه د ویښتو جوړولو صالونونو، د نایانو دوکانونو، د نوکانو صالونونو، د پوستکي 

 رنګولو سټوډیوګانې، د ټاټو جوړولو پارلرو او نور د ارایش خدمتونو ته د کار اجازه نشته.

لکه فزیوتراپي او د مساج تراپي د مالقاتونو اجازه منظمو روغتیایي مسلکیانو سره د داسې روغتیایي پاملرنې خدمتونو 

 شته.

 تفریح

ددې پرانیستو اسانتیاو د کارولو پرمهال او په هغه  بېروني تفریحي اسانتیاوې پرانستې دي، البته له شرایطو سره.ځینې  

کیږي. ماسک باید د صورت کې چې د ټولنیز واټن ساتل ستونزمن وي، د ماسک اغوستلو او د مخ پټولو کلکه سپارښتنه 

 و په قطار کې د انتظار پرمهال، واغوستل شي. اتشنابونو د کارولو 

 :التیتسه ستيیپران ای سرخالص

  د سمندر غاړېپارکونه او 

  د لوبو میدانونه 

  تشنابونه 

  د سپیانو ځانګړي میدانونه 

 د پارکونو او تفریحي ځایونو اوږدې چوکۍ 

  د ځانګړو سیمو او ټولنو باغونه 

د والیتی مقررو په چوکاټ  ،نور ټول هغه تفریحي تسهیالت چې پورته یې یادونه نه ده شوې، د الندې تسهیالتو په ګډون

 کې بند دي: 

 د میلې میزونه او چترۍ 

  د ګلف لوبې میدانونه 

  د ګلف ډیسک میدانونه 

 ینګ لوبې میدانونه(سپورتي میدانونه )لکه د بسکیټبال، ټینیس، فوټبال، بیس بال، د چمن پرمخ د بال 

 BMX  او د سکیټینګ پارکونه 

 د بدن جوړونې بیروني وسایل 

 ټوکر یا پوزي )د بېلګې په توګه، د ورزش شریکې ساحې( وچ  

 بېرون د ورزشي درسونو یا ټریننګ اجازه نشته.

په داخل کې د سپورټ او تفریح ورزشي مرکزونه تړلي دي، د محدودو استثناآتو سره )لکه د مسلکي او لوړې کارکردګۍ 

د اونټاریو د معلولینو لپاره د السرسي په د ورزشکارانو لخوا استعمال، هغو افرادو لخوا چې داسې معلولیت لري کوم چې 

 ی(.کې تعریف شوی وي فزیکي تراپي ته السرس قانون

 کتابتونونه
کتابتونونه پرانیستي دي خو استفاده ترې بې تماسه کتابونو وړلو پورې محدوده ده. کتابونه او نور هغه مواد چې ګردش 

 کې وي باید وړلو لپاره د تلیفون له الرې یا آنالین ریزرف کړی شي.
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 د هر څه بندون زون او د کور کې پاتې شئ امر

د کورني حیواناتو 

 پاملرنه

 د کورني حیواناتو خدمتونو ته اجازه ده.

کورني حیواناتو خدمتونو لکه د کورني حیواناتو باندې پام کولو خدمتونو، د کورني حیواناتو د ګرځولو خدمتونو، د د 

 کورني حیواناتو د ارایش او د روزنې خدمتونو ته اجازه ده.

د کورنیو چارو 

 خدمتونه
بوډا ګانو یا زیان منونکو کسانو سره کوم چې د ماشومانو،  د کورنیو چارو او صفایۍ او سمبالښت خدمتونو ته اجازه ده

 .مرسته کوي

 


