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تدابی هشت جون
ر
توضیحات
دولت تدابیری را اتخاذ کرده تا از شیوع ویروس کرنا پیشگیری شود .لطفا این تدابیر را مراعت کنید.
اینطور از ناجوری خود و اطرافیان خود جلوگیری میکنیم .پولیس توضیف است تا تدابیر را کنترول کند.

تدابیر ابتدایی







اگر مریض هستید در خانه بمانید
دستانتان را با آب و صابون متواتر بشروید.
فاصله یک متر و پنجا سانتی را با اشخاص دیگر حفظ کنید.
این امکان وجود دارد که در یک هفته با  ۱۰شخص به تماس باشید توسیه میشود این کار در
هوای باز باشد.
شما در محیط عامه هستید مثال ایستگاه ریل  .بازار .مغازه و غیره و امکان این نیست که فاصله
یک و نیم متر را مراعات کنید؟ درینصورت توسیه میشود که ماسک بپوشید.
همیشه یک ماسک با خود داشته باشید.

سفر به شهر و یا کشور خارج



این امکان ندارد که به سیاحت در یک قریه و یا شهرک بلجیم به چندین روز رفت
شما از ترانسپورت عامه استفاده میکنید مثال بس ترم و ریل ؟ شما بیشتر از  ۱۲سال دارید؟ پس
یک ماسک و یا دستمال که عین زمان دهن و بینی شما را بپوشاند استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که به کشور های هالند جرمنی و لوکسامبورگ بروید



به دیدار اعضای فامیل بروید
و خریداری کنید.

بعد از از  ۱۵ماه جون


بعد از تاریخ  ۱۵ماه جون سال جاری این امکان وجود دارد که به تفریح به کشور های خارجی
سفر کنید
 oامکان این وجود خواهد داشت تا به کشور های عضو اتحادیه اروپا به عالوه انگلستان
سویس لیستنستین ایسلند و ناروی
 oلطفا تدابیر که در خارج از کشور اتخاذ شده را حتمی دقیق بخوانید
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buit
enland/reisadviezen
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کار





از منزل خود تا حد امکان کار کنید
آیا شما مجبور هستید به جای کار بروید؟ کارفرمای شما مسوول هست تا تدابیر را اتخاذ کند تا
فاصله اجتماعی یک و نیم متر حفظ شود در غیر اینصورت شما از کار فرما یک ماسک
درخواست کنید.
آیا شما سوال دارید؟ کارفرمای شما معلومات برایتان ارایه میکند.

تجارت ها





همه مغازه ها باز هستند.
مغازه های شبانه تا ساعت  ۱صبح باز میمانند.
بازار های سر باز اجازه است.
شما میتوانید به یک سلمانی و آرایشگاه بروید
 از قبل وقت بگیرید.
 یک ماسک بپوشید.

هوریکا (رستورانت ها و جاهای که غذا تهیه میکنند)


کافی ها و رستورانت ها تا ساعت  ۱بجه صبح باز هستند.
 oتوسیه میشود که از قبل ریزرو کنید
 oحد اکثر گروپ  ۱۰نفری.
 oدر میز خود نشسته بمانید.

تماس اجتماعی




این امکان وجود دارد تا با  ۱۰نفر متفاوت تماس نزدیک داشته باشید.
 oتوسیه میشود تا مالقات های خود را در فضای باز انجام دهید.
 oاین امکان وجود ندارد که در فضای آزاد مالقات کنید؟ پس محل مالقات را هوایش را
تبدیل کنید .کلکین ها را باز کنید.
شما عالقه دارید یک کار اجتماعی گروپی انجام دهید مثال رفتن به رستورانت و یا بازدید و یا
یک وزیت در منزل خود برنامه ریزی میکیند؟ این برنامه باید در  ۱۰نفر محدود باشد.

تمرین


کار های سپورتی با دیگر اشخاص اجازه است.
 oاین امکان وجود دارد که با  ۲۰نفر تمرین کنید.
 oفاصله یک و نیم متر را همچنان در جریان تمرین حفظ کنید.
 oمحل تبدیل لباس و حمام بسته میباشد.
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 oتماشاگر وجود ندارد.
این امکان وجود دارد که شما در یک صالون و یا کلپ سپورتی تمرین کنید.
باز هم محل تبدیل لباس و حمام بسته میباشد.
حوض آببازی سونا و مراکز آرام بخشی همچنان بسته میمانند

بعد از تاریخ اول جوالی



بعد از تاریخ اول ماه جوالی امکان ازین وجود میداشته باشد که با حد اکثر  ۵۰نفر تمرین کرد.
تماشاگر اجازه میباشد
 oتماشاگر ها به  ۲۰۰نفر محدود میباشند .و تمام جریان تمرین باید نشسته باشند.
 oفاصله یک و نیم متر را مراعات کنید.

فرهنگ
کتابخانه ها باز هستند.
از تاریخ اول جوالی






این امکان وجود دارد که به تیاتر سینما و کانسرت رفت.
 oحد اکثر  ۲۰۰نفر نشسته.
 oفاصله یک و نیم متر را مراعات کنید.
 oتوسیه میشود تکت خود را قبال از طریق تیلفون و یا انترنت خریداری کنید.
این امکان دارد که به یک پارک تفریح و یا محل بازی سر بسته بروید.
ستاژ و کمپ اطفال اجازه است.

بعد از تاریخ اول ماه اوگیست



دیسکوتیک ها و کلب های شبانه همچنان مسدود میمانند.
برنامه های بزرگ مثال فیستیوال ها همچنان اجازه نیست.

دین


برنامه های مذهبی دباره آغاز میشوند.
 oحد اکثر  ۱۰۰نفر حاظر .بعد از اول ماه جوالی این تعداد به  ۲۰۰افزایش میابد.
 oتمام تماس های فیزیکی ممنوع میباشد.
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کودکستان و مکاتب




کودکستان ها باز میباشند.
شاگردان صنوف ابتدایه متوسطه و قبل ابتدایه به مکتب میروند.
مکتب شما معلومات مزید در اختیارتان قرار میدهد.

تشویق
این تدابیر برای صحت عامه مهم میباشد .همگی مو ضف هستند تا به این تدابیر احترام بگذارند .ممنون از
مشارکت شما .ما با هم میتوانیم یکجا میتوانیم با ویروس کرونا مبازه کنیم.

