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 إنتباه ـ معلومات ـ فيروس كورونا !!!    

 إلتزموا من فضلكم بالقواعد التالية !

إمدن  بسبب الوضع الحالي و لحماية السكان من فيروس كورونا تسري و بشكل مؤقت في جميع أنحاء المانية اإلتحادية بما فيها مدينة

 القواعد القانونية التي يجب التقيد بها من قبل جميع السكان .

 الهدف هو تقليل التواصل اإلجتماعي حتى ال ينتشر فيروس كورونا بين الناس.

 لذلك إنه لمن الضروري تقييد و تقليل التواصل اإلجتماعي مع الناس إال في الحاالت الضرورية التي ال غنى عنها

اإلمكان في المنزل وعدم زيارة اآلخرين و كذلك عدم إستقبال الزائرين.و البقاء قدر   

األبتعاد مسافة متر و نصف المتر كحد أدنى في األماكن المفتوحة عند اإللتقاء باآلخرين.                      

ة اللذين  اإللتقاء و التواجد في األماكن العامة مسموح فقط لشخص واحد أو بين شخصين أو ألفراد العائل   

يعيشون مع بعضهم البعض في المنزل الواحد.    

، ممارسة الرياضة بشكل فردي، الخروج   الضروريةالخروج إلى العمل و اإللتزام بالمواعيد   

 منفردا إلى الهواء الطلق تبقى عند اإللتزام بالشروط الواردة أعاله مسموحة و ممكنة. 

غير مسموح بها، و كذلك اإلجنماعات في المنشآت        العطل في مجموعات حتى لو كانت عطلة خاصة  

 الرياضية، الكنائس، الجوامع، المعابد، و غيرها من المنشآت تبقى غير مسموح بها. 

جميع محالت البيع بالتجزئة و الدوائر البلدية، و كذلك مالعب األطفال، المسابح،          مغلقة تبقى:    

ت لعب القمار، الكافيتريات.صاالت اللياقة البدنية، صاال   

 المطاعم و األكشاك تبقى أمام الزائرين مغلقة. فقط الطلب المنزلي للمأكوالت و المشروبات مسموح بها. 

محالت المواد الغذائية )السوبر مركت(، الصيدليات، محطات تعبئة الوقود، البنوك.     مفتوحة تبقى:   

عند عدم اإللتزام بهذه القواعد يقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية    

  و الغرامة المالية من قبل الدوائر المختصة. 

كيف ينتشر فيروس كورونا بين الناس و كيف يكون مهددا للحياة ال بد إنك قد سمعت بها. للمزيد من المعلومات عن الفيروس 

 www.emden.deتستطيع تصفح الموقع اإللكترني لمدينة إمدن حيث يمكنك القراءة بلغات مختلفة. 

إذا ظهرت لديك أعراض مشابهة ألعراض كورونا ما عليك إال التواصل مع مكتب الصحة و ملئ      اإلستمارة اإللكترونية 

 الموجودة على صفحة مكتب الصحة و المتوفرة بلغات مختلفة.

 أيضا زيارة الطبيب ال يتوجب عليك القيام بها إال في الحاالت القصوى و ذلك بعد اإلتصال الهاتفي المسبق مع العيادة.

إذا كانت لديك إحتياجات تتعلق بذلك و بحاجة للمساعدة تستطيع اإلتصال بمدينة إمدن من خالل الرقم   المخصص لذلك 

04921871984 

 

زم بالقواعد الجديدة و كذلك بالقواعد التي من المحتمل أن تأتي الحقا، ألنك بذلك ال تحمي نفسك قم من فضلك بمساعدتنا و إلت

 فقط و إنما تحمي أيضا الناس اآلخرين القاطنين في مدينتنا!!!

 

http://www.emden.de/
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