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COVID-19 – د لوبغاړي ژمنه

زه به ونه کړم...

د راتګ پر مهال "چیک ان" او "چیک آوټ"

په ټولو وختونو کې له نورو څخه 1.5M واټن وساتم

او د هرې روزنې ډلې ته ودریږم د کچې حدونه -

د -COVID-19 اړتیاوو تعقیبولو لپاره نور وهڅوم

زه به...

کله چې د کور دننه یم نو په ټولو وختونو کې

به د مخ ماسک واغوندم

(که چیرې 12 کلن او ډیر عمر لرئ)

په منظم ډول السونه ومينځم او سینیټایزر وکاروم

که چیرې ناروغه یم نو د کرکټ

کوم فعالیت کې ګډون ونه کړم

د نورو سره ځانګړي تجهیزات

شریک نه کړم پرته لدې چې دا د استعمال

څخه مخکې او وروسته پاک شوي وي

په بال باندې توکل یا خولې/الړې اچول ونکړم

عامه خواړه/څښاک شریک نکړم

زه دا تصديق کوم چې پدې اوړي کې د کرکټ لوبه کول به د عادي سره توپیر ولري. دا به په ساحه کې د اشراف لوبغاړو لپاره د پراخه بایو امنیت 

پروتوکولونو له امله د هغه څه سره توپیر هم ولري چې په تلویزیون کې لیدل کیږي. په نړيواله وبا کې کرکټ یو امتیاز دی، یو حق نه دی او زه به 

خپله برخه ترسره کوم ترڅو دا ډاډمن کولو کې مرسته وکړم چې په کرکټ کې ښکېل خلک (لوبغاړي، داوطلبانه کسان، امپائران، کمیټي، غځېدلې 

کورنۍ او په عمومي ډول ټولنه) د COVID-19 خپریدو فرصت کمولو کې مرسته وکړې. دغه اقدامات به دا ډاډمن کولو کې هم مرسته وکړي چې 

د کرکټ موسم تر شوني حده د اوږود وخت لپاره پرمخ وړاندې والړ شي.

زه لدې امله د ویکټوریا ایالت د دولت، سیمه ایزې شورا، زما ځايی کلب، ټولنه او د کرکټ ویکټوریا وروستي مشورې تعقيبولو ژمنه کوم.

په شمول د روزنې/لوبو څخه مخکې او وروسته

– سمه ده BYO/له کانتین څخه وپیرمد حاضری ثبت هر وخت وکاروموکړم کله چې ځم – 
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