د کوویډ ۱۹-ترافیکي رڼا سیستم :شنه – نارنجي – سور
'د واکسین کولو ثبوت' به تاسو سره د دې نوي سیسټم په کارولو سره ښه اداره کولو کې مرسته وکړي

.1

.2

.3
.4
.5

.6

ډیری ځایونه به ستاسو د واکسین کولو سند "د واکسین کولو ثبوت" وګوري مخکې لدې چې تاسو د دوی ودانۍ ته
ننوځي  ،د دوی په کافي کې کافي وخورئ  ،جیم ته الړ شئ  ،سپورت وکړئ  ،د ټولنې پیښو لپاره راټول شئ او داسې
نور.
په ټولو کچو  -شنه ،نارنجي او سور  -سوداګرۍ ،پرچون او عامه تاسیسات به عموما د واکسین شوي خلکو لپاره
خالص وي .دا پدې مانا ده چې تاسو کولی شئ د نارنجي او سور په جریان کې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړئ که
تاسو د واکسین ثبوت ولرئ.
په جال سند کې ستاسو تلیفون ته ستاسو د واکسین کولو سند ډاونلوډ کولو په اړه ګامونه
یا تاسو د دې لینک له الرې کولی شئ https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/getting-proof-of-
/your-vaccination
د  12څخه تر  15کلنو خلکو او هغه خلک چې ګرځنده تلیفون نلري تاسو کولی شئ د روغتیا وزارت له ویب سایت
څخه د واکسین سند ترالسه کړئhttps://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and- .
conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-requesting-proof vaccinationالرښوونې په جال توګه دي سند
د واکسین کولو سند ښودلو سربیره ،تاسو اړتیا لرئ د  QRسکیننګ او خپل لید ثبت وساتئ

شنه – په نیوزیلند کې ډیر کوویډ ۱۹-نه
دا پدې معنی ده چې په ټولنه کې د کوویډ  ۱۹ -ځینې قضیې شتون لري.
ځینې یې له بهر څخه وخت په وخت راځي.
تاسو اړتیا لرئ چې ستاسو د واکسین سند ښکاره کړئ ترڅو ستاسو په ټولنه کې ډیری شیان ترسره کړئ.

تاسو څنګه کولی شئ په شنه کې خوندي پاتې شئ
• د هغه ځای ریکارډ وساتئ چې تاسو چیرته ځئ  -لیکل شوي یا د  QRکوډ هر ځای سکین کول
• د داخلی ځایونو د مخ پټول  -مغازو او داخلی ځایونو کی
• په الوتنو کې د مخ پټول

چیرې چې تاسو کولی شئ په شنه کې الړ شئ
عامه تاسیسات – حوضونه ،کتابتونونه ،د سپورتی میدانونه
• پرچون – پیرود
• د کار ځایونه – کار ته الړ شئ او د کار نورو ځایونو څخه لیدنه وکړئ
• د زده کړې ځایونه  ،ECEs -ښوونځي ،کور او پوهنتونونه ،پولی تخنیک ،د  ESOLټولګي
• د بهرنۍ ټولنې ځانګړي پیښې  -دا به کنسرتونه ،لوی سپورتی پیښې ،جشنونه ،د سړکونو میلې وي
• هیڅ سیمه ایز سرحد محدودیت نلري  -تاسو کولی شئ د نیوزیلند شاوخوا حرکت وکړئ لکه څنګه چې تاسو غواړئ
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د واکسین کولو ثبوت به په شنه کې د ډیری ځایونو لخوا کارول کیږي
ځایونه چې د واکسین کولو سندونه کاروي :د میلمه پالنې (کافې او رستورانتونه) ،غونډو (ودونه ،جنازې ،تنګیهنګ ،د عبادت
ځایونه ،ماراې) ،لوی پیښې (د کور دننه  /بهر) ،د نږدې اړیکو سوداګرۍ (د مثال په توګه،سلمانی) لپاره هیڅ محدودیت شتون
نلري .او جیمونه
دا پدې معنی ده چې تاسو اړتیا لرئ خپل د واکسین کولو سند وښایئ ترڅو دې ځایونو ته الړ شئ او پدې پیښو کې برخه واخلئ.

هغه ځایونه چې د واکسین کولو سندونه نه کاروي :پدې سوداګرۍ  ،سازمانونو او خدماتو کې به محدودیتونه وي :حد  ۱۰۰دی ،
خلک باید ناست وي او ۱متره فاصله وساتي.
دا پدې مانا ده چې تاسو اړتیا نلرئ خپل د واکسین کولو سند وښایئ ترڅو دې ځایونو ته الړ شئ او له ۱۰۰څخه کم خلکو سره
پدې پیښو کې برخه واخلئ.
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نارنجي  -شمیر مخ په ډیریدو دی
وضعیت زموږ په روغتیایی سیسټم فشار راوړي.
ممکن د "خطر سره مخ خلکو" لپاره د دوی د عمر او روغتیا له امله ډیر خطر وي.
تاسو اړتیا لرئ چې ستاسو د واکسین سند ښکاره کړئ ترڅو ستاسو په ټولنه کې ډیری شیان ترسره کړئ.

تاسو څنګه کولی شئ په نارنجی کې خوندي پاتې شئ
• د هغه ځای ریکارډ وساتئ چې تاسو چیرته ځئ  -لیکل شوي یا د  QRکوډ هر ځای سکین کول
• د داخلی ځایونو د مخ پټول  -مغازو او داخلی ځایونو کی

• په الوتنو ،عامه ترانسپورتی ،عامه ځایونو ،ټکسي او اوبرونو کې د مخ پوښونه  -اساسا هڅول کیږي چې هرچیرې واغوندي

چیرته چې تاسو کولی شئ په نارنج کې الړ شئ
• عامه تاسیسات  -حوضونه ،کتاببخانو ،د سپورتی میدانونه به د یو متر فاصلې پراساس د محدود شمیر سره خالص وي
• پرچون  -پیرود  -به د  ۱مترو فاصلې پراساس د محدود شمیر سره خالص وي
• د کار ځایونه – کار ته ځي – ستاسو د کار ځای به خالص وي
• د زده کړې ځایونه  ،ECEs -ښوونځي ،کور او پوهنتونونه ،پولی تخنیکونه ،د  ESOLټولګي  -به د عامې روغتیا اقداماتو سره
خالص وي .السي صنایع ،د مخ پوښونه ،د  ۱متره فاصله
• د بهرنۍ ټولنې ځانګړي پیښې  -دا به کنسرتونه ،لوی سپورتی پیښې ،جشنونه ،د سړکونو میلې وي  -دوی به د خلکو شمیر او
فاصلو په اړه الرښوونې سره دوام وکړي
• هیڅ سیمه ایز سرحد محدودیت نلري  -تاسو کولی شئ د نیوزیلند شاوخوا حرکت وکړئ لکه څنګه چې تاسو غواړئ

د 'واکسینیشن ثبوت' به په نارنج کې د ډیری ځایونو لخوا کارول کیږي
هغه ځایونه چې د واکسین کولو سندونه کاروي :د میلمه پالنې (کافې او رستورانتونو) ،غونډو (ودونو ،جنازې ،تنګیهنګ ،د
عبادت ځایونه ،مارا) ،پیښې (د کور دننه  /بهر) ،د نږدې اړیکو سوداګرۍ (د مثال په توګه ،ویښتان) او جیمونه
دا پدې معنی ده چې تاسو اړتیا لرئ خپل د واکسین کولو سند وښایئ ترڅو دې ځایونو ته الړ شئ او پدې پیښو کې برخه واخلئ.

هغه ځایونه چې د واکسین کولو سندونه نه کاروي:
محدودیتونه :میلمه پالنه  -بې اړیکه خدمت؛ د  ۱متر واټن پراساس تر  ۵۰پورې خلکو راټولول
تړل شوي او د فعالیت کولو توان نلري :پیښې (د کور دننه  /بهر) ،نږدې اړیکې سوداګرۍ (د بیلګې په توګه ،سلمانی) او
جیمونه.
دا پدې معنی ده چې تاسو اړتیا نلرئ په دې دوو ځایونو کې خپل د واکسین کولو سند ښکاره کړئ.
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سور  -د خلکو او روغتیا سیسټم د ساتنې لپاره اقدام
د ډیریدونکي شمیر سره وضعیت زموږ په روغتیا سیسټم فشار راوړي.
د "خطر سره مخ خلکو" لپاره د دوی د عمر او روغتیا له امله ډیر خطر شتون لري.
تاسو به د ډیری شیانو د ترسره کولو لپاره د خپل واکسین سند ښکاره کولو ته اړتیا ولرئ.

تاسو څنګه کولی شئ په سور کې خوندي پاتې شئ
• د هغه ځای ریکارډ وساتئ چې تاسو چیرته ځئ  -لیکل شوي یا د  QRکوډ هر ځای سکین کول
• د داخلی ځایونو د مخ پټول  -مغازو او داخلی ځایونو کی
• په الوتنو ،عامه ترانسپورت ،عامه ځایونو ،ټیکسي او اوبرونو کې د مخ پوښونه  -اساسا تاسو باید هرچیرې واغوندئ

چیرې چې تاسو کولی شئ په سور کې الړ شئ
عامه تاسیسات  -حوضونه ،کتابتونونه ،د سپورتې میدانونه به د ۱مترو په فاصله کې د  ۱۰۰کسانو لپاره خالص وي
• پرچون – پیرود – به د ظرفیت د محدودیتونو سره د ۱۰۰متر واټن پراساس خالص وي
• د کار ځای – له کور څخه کار کول هڅول کیږي
• د زده کړې ځایونه  ،ECEs -ښوونځي ،کور  -به د عامې روغتیا اقداماتو سره خالص وي .السي صنایع ،د مخ پوښونه ،د
۱متره فاصله
• د بهرنۍ ټولنې ځانګړي پیښې  -د ظرفیت محدودیتونو سره اجازه ورکړل شوې
• د سیمه ایز سرحد محدودیتونه ممکن پلي شي

'د واکسین کولو ثبوت' به په سور کې د ډیری ځایونو لخوا کارول کیږي
د واکسین کولو سندونو کارولو ځایونه به محدودیتونه ولري
د ۱۰۰خلکو سره خالص کړئ ،د  ۱متر فزیکي واټن پراساس  -میلمه پالنه (کافې او رستورانتونه) ،غونډې (ودونه ،جنازې،
تنګی هنګا ،د عبادت ځایونه ،مارا) ،پیښې (د کور دننه  /بهر) ،د نږدې اړیکو سوداګرۍ (د مثال په توګه ،ویښتان) او جیمونه
په ځای کې د عامې روغتیا اقداماتو سره خالص کړئ :نږدې اړیکې سوداګرۍ د مثال په توګه ویښتان
واکسینونه په ساحه کې د ټولګیو رسولو لپاره اړین دي :دریمه درجه زده کړه ،د ظرفیت سره د ۱مترو په فاصله کې.
دا پدې مانا ده چې تاسو اړتیا لرئ خپل د واکسین کولو سند وښایئ ترڅو دې ځایونو ته الړ شئ او د سور په جریان کې پدې
پیښو کې برخه واخلئ
هغه ځایونه چې د واکسین کولو سندونه نه کاروي:
محدودیتونه :میلمه پالنه  -بې اړیکه خدمت؛ د  ۱متر واټن پراساس تر  ۱۰تنو پورې راټولول؛ دریمه درجه زده کړه  -یوازې د
لیرې زده کړې.
تړل شوي او د فعالیت کولو توان نلري :پیښې (د کور دننه  /بهر) ،نږدې اړیکې سوداګرۍ (د بیلګې په توګه ،سلمانی) او
جیمونه.
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دا پدې معنی ده چې تاسو به اړتیا نلرئ خپل د واکسین کولو سند په دې دوه ځایونو کې د سور پرمهال وښایئ.
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