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 توجه _ اطالعات مربوط به ویروس کرونا

 

 لطفاً قوانین ومسائل زیر را رعایت کنید!

با توجه به شرایط فعلی برای محافظت از جمعیت در برابر ویروس کرونا مقررات و قوانینی در آلمان و همچنین در امدن اعمال 

 میشود که رعایت آنها برای همه همشهریان الزامی میباشد.

 هدف این است که تماس های اجتماعی را کاهش دهیم تا ویروس نتواند گسترش یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم رعایت مقررات می تواند منجر به دریافت جریمه از طرف مقامات نظارتی شود.

احتماالً قبالً متوجه شده اید که شیوع این ویروس چقدر آسان است وبه چه شدت زندگی را تهدید می کند. اطالعات بیشتر در مورد 

   این ویروس را به زبانهای دیگر میتونید از طریق سایت اینترنتی فرمانداری امدن به دست بیاورید.
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-اگر عالئمی دارید که می تواند ابتال به ویروس کرونا را نشان دهد، میتوانید با استفاده از طریق فرم آنالین با اداره بهداشت تماس 

 بگیرید. فرم را می توان به زبان های مختلف دریافت و مطالعه کرد. 

 - فقط در موارد حاد باید پس از تماس تلفنی قبلی به پزشک مراجعه کنید.

 اگر در مورد این موضوع نگرانی دارید یا به کمک نیاز دارید ،با شماره تلفن زیر تماس حصل فرمایید:

۰۴۹۲۱ / ۸۷۱۹۸۴ 

لطفا به ما کمک کنید، زیرا با رعایت و پیروی از  قوانین و سایر موارد دیگر، نه تنها از خود بلکه ازهمه همشهری هایمان 

 محافظت مکنیم!!!

 

- از این رو مهم است که خود را در تماس های غیر ضروری محدود کنید و تا حد ممکن در خانه بمانید ، بازدید و مهمانی 

 نروید و مهمان نیز دعوت نکنید. 

 - حداقل  فاصله در اماکن عمومی را رعایت کنید. حداقل 1.50 متر فاصله داشته باشید.

 - گذراندن وقت در فضای عمومی فقط به تنهایی یا با فقط یک شخص دیگر و یا در دایره خانواده خود مجاز است.

- رفتن به محل کار ، حضور درمحل قرارهای مالقات الزمه ، ورزش انفرادی و ورزش در هوای تازه امکان پذیر است ، 

 به شرط آنکه شرایط ذکر شده رعایت شود.

- برگزاری جشن ها و مراسم مهمانی در گروه ها - همچنین به صورت خصوصی - و همچنین تجمع در اوقات فراغت و 

 برای ورزش ، و در کلیساها ، مساجد ، کنیسه ها و مؤسسات دیگر مجاز نیست.

- اماکن زیر تعطیل میباشد: کلیه فروشگاه های خرده فروشی و امکانات شهری ، و همچنین زمین بازی کودکان ، 

 استخرهای شنا ، باشگاه های بدنسازی ، اماکن بازی و سرگرمی کودکان و کافه ها.

- رستوران ها واغذیه فروشی ها برای میهمانان بسته هستند ، فقط ارسال و تحویل حضوری غذا و نوشیدنی به مشتری 

 مجاز است.

- اماکن زیر باز میباشد: سوپر مارکت ها برای مواد غذایی ، داروخانه ها ، مراکز پزشکی ، پمپ بنزین ها ، بانک ها و 

 صندوق های پس انداز.
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